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1. Inleiding 

De voorgestelde overdracht 

1.1 Op 23 juni 2016 hebben de kiezers in het Verenigd Koninkrijk gestemd om de Europese Unie 
(‘EU’) te verlaten. De gevolgen van deze beslissing – doorgaans ‘Brexit’ genoemd – blijven 
onzeker. Het Verenigd Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 formeel hiervan kennis gegeven 
onder artikel 50 van het Verdrag van Lissabon en is een periode van twee jaar van 
onderhandelingen aangegaan over de voorwaarden van de uittreding uit de EU.  

1.2 Een mogelijk gevolg van Brexit voor verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk is 
het verlies van vestigingsrechten (de mogelijkheid om verzekeringen uit te geven op basis van 
Vrijheid van Dienstverlening of Vrijheid van Vestiging).  

1.3 De Hiscox Group (‘Hiscox’) biedt een brede waaier van verzekerings- en 
herverzekeringsactiviteiten via zijn dochterondernemingen. Hiscox Ltd. is uiteindelijk de 
moedermaatschappij van Hiscox, met hoofdkantoor in Bermuda.  

Hiscox verzekert momenteel activiteiten met betrekking tot risico's in de EU onder 
overeenkomsten inzake Vrijheid van Vestiging en Vrijheid van Dienstverlening via Hiscox 
Insurance Company Limited (‘HIC’, of ‘de Overdragende instelling’), een 
verzekeringsmaatschappij die een 100% dochteronderneming is van Hiscox Insurance 
Holdings Limited. HIC is geregistreerd in Engeland en Wales en staat onder toezicht van de 
Britse Prudential Regulatory Authority (‘PRA’) en de Britse Financial Conduct Authority 
(‘FCA’). Het verzekert ook activiteiten in Europa, via twee consortia van Lloyd's die buiten het 
bestek van dit rapport vallen. 

Hiscox SA (‘HSA’, of ‘de Overdragende instelling’) is een dochteronderneming van Hiscox Ltd. 
en een nieuw opgerichte Luxemburgse schadeverzekeraar die vanaf 1 januari 2019 
activiteiten zal verzekeren in de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van in het 
Verenigd Koninkrijk (‘EER’). Verwijzingen in dit rapport naar de EER hebben betrekking op de 
EER zonder het Verenigd Koninkrijk. 

In aanvulling op het bovenstaande bestaan er binnen Hiscox drie gevestigde bemiddelaars 
die op basis van gedelegeerde bevoegdheidsovereenkomsten (‘DBOs’) activiteiten bij HIC 
aanbrengen, waarbij zij handelen 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 rapport; HUSL is hier alleen 
volledigheidshalve vermeld. HUL brengt zaken aan bij het filiaal van HIC in het Verenigd 
Koninkrijk via regionale kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en HEUL brengt zaken 
aan bij de HIC-filialen in de EER. 

De voorgestelde overdracht (‘de Overdracht’) houdt in dat alle uitstaande 
verplichtingen en verbintenissen van klanten van HIC in de EER, alsook die van niet-
EER klanten met EER-blootstelling, aan HSA worden overgedragen, waarbij de precieze 
omschrijving van de contracten die worden overgedragen wordt gegeven in punt 1.8 
hieronder. Deze overdracht zal plaatsvinden in het kader van de bepaling van Part VII 
van de Financial Services and Markets Act 2000 (‘FSMA’), die door de High Court of 
Justice in Engeland (‘de Rechtbank’) moet worden bekrachtigd  

In dit rapport wordt naar HIC en HSA verwezen als de ‘Overdrachtsondernemingen’. 

Met de Overdracht zal £421,5 miljoen in passiva (en de bijbehorende activa) van HIC aan 
HSA worden overgedragen. 

1.4 Naast de hierboven beschreven overdracht, die plaatsvindt onder de jurisdictie van het recht 
van Engeland en Wales en die als zodanig door de Rechtbank moet worden bekrachtigd, 
wordt een parallelle overdracht voorgesteld van de Jersey EER-risico's binnen HIC aan HSA 
in Jersey. De overdracht van verzekeringsactiviteiten die in of vanuit Jersey worden 
uitgevoerd moet worden goedgekeurd door de Royal Court of Jersey. In het onwaarschijnlijke 
geval dat deze overdracht niet wordt goedgekeurd blijven de betreffende polissen binnen HIC 
totdat een verdere oplossing is overeengekomen. Voor alle duidelijkheid heb ik specifiek de 
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positie van de polishouders van Jersey onderzocht en gelden mijn conclusies ook voor die 
polishouders die worden getroffen door de Jersey-overdracht. Opmerkingen over verdere 
ontwikkelingen inzake deze polissen zullen door mij worden verstrekt in een aanvullend 
rapport, zoals verder beschreven in punt 2.7 hieronder. 

1.5 Naast het bovenstaande wordt verwacht dat de volgende gerelateerde transacties zullen 
plaatsvinden: 

- Er zal een grensoverschrijdende fusie plaatsvinden tussen Hiscox Vertrieb AG (‘HAG’) en 
HEUL. HAG is een voormalige tussenpersoon binnen de Hiscox Group en is 
geregistreerd in Duitsland. Dit wordt ingegeven door het streven om een meer effectieve 
en efficiënte juridische structuur voor Hiscox in te stellen. Het is ook onderdeel van een 
bredere herstructurering van Hiscox die gedeeltelijk wordt ingegeven door de naderende 
uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 

- Er zal een grensoverschrijdende fusie plaatsvinden tussen HEUL en HSA. De grote 
meerderheid van de door HIC verzekerde EER-risico’s worden binnengebracht door 
HEUL en de meeste activiteiten vinden plaats in kantoren binnen de EER. Derhalve 
worden met deze grensoverschrijdende fusie alle hernieuwingsrechten, 
personeelscontracten, makelaarsovereenkomsten, DBO's en personeel van HEUL aan 
HSA overgedragen (alhoewel sommige van deze rechten en overeenkomsten vóór de 
Overdracht zullen overgaan van HEUL, waar ze zich bevinden met betrekking tot zaken 
die worden afgehandeld bij Lloyd’s). Na deze grensoverschrijdende fusies blijft HSA 
juridisch Hiscox SA.  

De voorgestelde uiterste datum voor de inwerkingtreding van de Overdracht is 1 januari 2019 
(de ‘Ingangsdatum’). De eerste grensoverschrijdende fusie zal naar verwachting plaatsvinden 
voordat de Overdracht van kracht gaat. De tweede grensoverschrijdende fusie zal één minuut 
na de Overdracht worden uitgevoerd.  

1.6 HSA werd in Luxemburg gevestigd om risico's te verzekeren die niet door HIC kunnen worden 
verzekerd indien het vestigingsrecht ophoudt te bestaan. Het is ook momenteel onduidelijk of 
bestaande verzekeringscontracten die onder de vestigingsrechten zijn aangegaan binnen de 
wet kunnen worden uitgevoerd na Brexit, wat betekent dat het voor HIC illegaal zou kunnen 
zijn om sommige claims, die anderszins geldig zijn, aan deze polishouders te voldoen. 
Daarom wordt voorgesteld dat de door HIC afgesloten polissen voor hun Europese klanten en 
alle Europese risico's via de Voorgestelde Overdracht aan HSA worden overgedragen om de 
rechten van de polishouders uit hoofde van hun bestaande polissen te beschermen. 

1.7 HSA zal activiteiten verzekeren voor Europese risico's en Europese klanten die momenteel 
door HIC worden verzekerd. HSA is door de Luxemburgse Minister van financiën een 
vergunning verleend om gereguleerde verzekeringsproducten en -diensten te verstrekken en 
heeft het Commissariat aux Assurances de Luxembourg (‘CAA’) geïnformeerd dat zij geen 
activiteiten zal verzekeren tot na de Ingangsdatum. 

1.8 HIC zal drie belangrijke factoren aanwenden om te bepalen welke polissen worden 
overgedragen van HIC aan HSA: de plaats waar de polis is afgesloten, de risicolocatie van de 
primaire polishouder (hetzij een persoon of een bedrijf) en de plaats van het risico. 

 Indien de polis werd afgesloten in de EER, de klant zich binnen de EER bevindt, of de 
risicolocatie zich binnen de EER bevond, zal de polis worden overgedragen  

 Voor andere polissen die alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgesloten worden de 
EER-blootstellingen in deze polis overgedragen, waardoor een gezamenlijke polis wordt 
gevormd doordat HSA wordt toegevoegd als aanvullende verzekeraar die alleen de EER-
risico's dekt. In punt 4.1. wordt dit nader beschreven. 

Omvang en doel van dit rapport 

1.9 Onder FSMA kan een voorgestelde overdracht van (her)verzekeringsactiviteiten van de ene 
entiteit naar de andere alleen plaatsvinden als dit is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
in de betreffende jurisdictie, in dit geval de Rechtbank. Als onderdeel van het 
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goedkeuringsproces is een rapport van een deskundige (de ‘Onafhankelijk deskundige’) 
vereist om de Rechtbank te ondersteunen bij de beraadslagingen. 

1.10 Als Onafhankelijk deskundige is het mijn plicht jegens de Rechtbank om de gevolgen van de 
Overdracht voor de polishouders van de Overdrachtsondernemingen, evenals voor alle 
andere polishouders die bij de Overdracht betrokken zijn, te onderzoeken. Meer bepaald is 
het mijn plicht om de gevolgen van hun zekerheids- en serviceniveaus voor hun uitkeringen 
zoals beschreven in Bijlage 2 te beoordelen. In dit geval heb ik geen andere polishouders 
geïdentificeerd die mogelijk getroffen zouden kunnen worden dan die van de 
Overdrachtsondernemingen. 

Ik bevestig dat de opmerkingen en conclusies in dit rapport van toepassing zijn op alle 
bestaande polishouders van HIC vanaf de Ingangsdatum en op degenen die aan HSA 
worden overgedragen , ongeacht hun woonplaats en/of jurisdictie waarin de activiteiten naar 
verluidt worden uitgevoerd of waarin hun polis werd uitgegeven.  

1.11 Ik heb dit rapport opgesteld om in te gaan op de Part VII-overdracht van de EER-activiteiten 
van HIC aan HSA. Dit rapport houdt geen rekening met mogelijke alternatieve 
overeenkomsten anders dan vermeld in punt 1.1. Ik ben niet op de hoogte van enige 
significante transacties betreffende de Overdrachtsondernemingen anders dan de 
grensoverschrijdende fusies beschreven onder punt 1.1. 

1.12 Dit rapport beschrijft de voorgestelde overdrachten en bespreekt de mogelijke gevolgen 
daarvan voor de betrokken polishouders, waaronder gevolgen voor zekerheids- en 
serviceniveaus. 

Dit rapport is opgesteld in zeven delen, als volgt: 

Deel 1 – Doel van dit rapport en de taak van de Onafhankelijk deskundige 

Deel 2 – Samenvatting en conclusies 

Deel 3 – Relevante achtergrondinformatie voor elk van de 
Overdrachtsondernemingen 

Deel 4 – Bespreking van de gevolgen van de Overdracht voor de 
Overdrachtsondernemingen 

Deel 5 – Discussie van de mogelijke gevolgen van de Overdracht voor 
belanghebbenden 

Deel 6 – Onderzoek van de deugdelijkheid van de aan mij verstrekte informatie 
waarop mijn oordeel is gebaseerd, waaronder overweging van 
methodologieën voor berekeningen gebruikt bij het verstrekken van 
gegevens en scenario's nadat de Overdracht van kracht wordt en die 
gevolgen kunnen hebben voor de zekerheid van polishouders. 

Deel 7  – Samenvatting van bevindingen betreffende de voorgestelde Overdracht. 

De Onafhankelijk deskundige 

1.13 Ik, Philip Tippin, ben partner in de actuariële praktijk van KPMG LLP (‘KPMG’). Ik ben reeds 
19 jaar Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries. Mijn gedetailleerd curriculum vitae is 
ingesloten in Bijlage 1. 

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

1.15 Naar mijn beste weten heb ik geen belangenconflicten met betrekking tot de bij de 
voorgestelde Overdracht betrokken partijen en ik acht mezelf daarom in staat om als 
Onafhankelijk deskundige op te treden bij deze transactie. 

1.16 Ik bevestig dat ik geen financieel belang heb in de Overdrachtsondernemingen, noch werk 
voor een entiteit die tot Hiscox behoort. KPMG was accountant van Hiscox tot het jaareinde 
van 2015 en ik maakte toen deel uit van het auditteam. Ik heb geen werk verricht voor een 
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van de entiteiten binnen Hiscox sinds deze audit, en niemand van mijn directe team heeft mij 
bijgestaan bij het opstellen van dit rapport. Ik bevestig dat de bijdrage van Hiscox aan de 
wereldwijde totale provisie-inkomsten van KPMG over elk van de afgelopen 3 jaar niet hoger 
is geweest dan 0,1%, en niet hoger dan 0,5% van de provisie-inkomsten in van KPMG in het 
Verenigd Koninkrijk.  
 

1.17 De kosten en uitgaven verbonden met mijn aanstelling als Onafhankelijk deskundige en het 
opstellen van dit rapport zullen in rekening gebracht worden aan HIC. Voor alle duidelijkheid 
merk ik op dat de kosten van de Regeling niet zullen worden gedragen door polishouders. 

1.18 Voor mijn rapportage aan de Rechtbank over de voorgestelde Overdracht ligt mijn absolute 
plicht bij de Rechtbank. Deze plicht geldt ongeacht de persoon of bedrijf van wie ik instructies 
of betalingen ontvang. 

Vertrouwen 

1.19 Mijn rol is om een rapport op te stellen in een door de PRA goedgekeurde vorm, in 
samenspraak met de FCA, voor indiening bij de Rechtbank. Hoewel ik werd bijgestaan door 
mijn team is het rapport opgesteld in de ik-vorm en zijn de oordelen die naar voren zijn 
gebracht die van mijzelf. Elke beoordeling of analyse door mijn team is onder mijn toezicht 
uitgevoerd.  

1.20 Mijn werk is gebaseerd op de gegevens en andere informatie die aan mij beschikbaar werden 
gesteld door de Overdrachtsondernemingen. Een lijst van gegevens en andere informatie 
waarmee ik rekening heb gehouden is weergegeven in Bijlage 4. 

Ik heb geen onafhankelijke verificatie gevraagd van gegevens en informatie die aan mij door 
de Overdrachtsondernemingen werden verstrekt, noch is mijn werk een audit van financiële 
en andere informatie die aan mij werd verstrekt. Waar aangegeven heb ik de verstrekte 
informatie gecontroleerd op redelijkheid en consistentie en aan de hand van mijn ervaring 
heeft dit niet tot enigerlei bezorgdheid geleid. Ik merk op dat de informatie aan mij werd 
verstrekt door leden van het senior management van de Overdrachtsondernemingen of door 
verantwoordelijke senior professionals van de adviseurs van de Overdrachtsondernemingen. 
Een begeleidende brief werd verstrekt door een functionaris van de 
Overdrachtsondernemingen met betrekking tot onderwerpen die niet anderszins kunnen 
worden bevestigd. Deze is weergegeven in Bijlage 3 van dit rapport. 

Waar mogelijk heb ik geverifieerde financiële informatie verkregen en heb ik rapporten van 
onafhankelijke derde partijen ontvangen. Ik heb in elk geval rekening gehouden met de 
bronnen van alle gegevens die ik heb ontvangen alvorens erop te vertrouwen en heb 
verklaringen verkregen waar ik dit nodig achtte. 

Ik heb de vertegenwoordigers van de Overdrachtsondernemingen persoonlijk ontmoet of 
conferentiegesprekken met hen gehouden om de aan mij verstrekte informatie en specifieke 
zaken die voortvloeien uit de overwegingen en uitgevoerde analyse te bespreken. Hiertoe 
behoren de juridische adviseurs voor de Overdracht, met wie ik de gevolgen van de 
Overdracht voor de bescherming van polishouders heb besproken. Dit wordt uitvoerig 
behandeld in punt 4.19 van dit rapport. 

Waar belangrijke informatie mondeling werd verstrekt heb ik schriftelijke bevestiging gevraagd 
en ontvangen. 

Er zijn geen documenten of andere informatie waarom ik heb verzocht die mij niet werden 
verstrekt. 

Voor zover ik weet zijn er geen elementen waar de aandacht van polishouders op moet 
worden gevestigd bij hun beoordeling van de voorwaarden van de voorgestelde Overdracht, 
waarmee ik bij mijn beoordeling van de voorgestelde Overdracht of bij het opstellen van mijn 
rapport geen rekening heb gehouden. 
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Gebruik en beperkingen 

1.21 Dit rapport moet in zijn geheel worden gelezen. Het afzonderlijk lezen van afzonderlijke delen 
kan misleidend zijn.  

1.22 Kopieën van dit rapport worden gezonden aan de relevante financiële toezichthouders in het 
Verenigd Koninkrijk, de PRA en de FCA. Dit rapport zal worden gebruikt als bewijsmiddel 
voor de bij de Rechtbank ingediende verzoekschriften. Het zal ook ter beschikking worden 
gesteld van de CAA, polishouders en andere leden van het publiek zoals vereist door de 
relevante wetgeving, en zal op een speciale website beschikbaar worden gemaakt. 

Dit rapport werd op 26 juli 2018 opgesteld onder sectie 109 van FSMA in een door de PRA in 
samenspraak met de FCA goedgekeurd formaat.  

Dit rapport is opgesteld uitsluitend in verband met, en met als doel, het informeren van de 
Rechtbank, de PRA, de FCA en polishouders van de Overdrachtsondernemingen over mijn 
bevindingen met betrekking tot de gevolgen van de Overdracht op de zekerheids- en 
serviceniveaus van polishouders (waaronder, om alle twijfel weg te nemen, diegenen die baat 
hebben bij de dekking die onder de relevante verzekeringspolissen is verzekerd) en mag 
alleen worden gebruikt voor dat doel. Dit rapport is onderworpen aan de voorwaarden en 
beperkingen, waaronder de aansprakelijkheidsbeperking, zoals omschreven in de 
opdrachtbevestiging van mijn bedrijf van 8 november 2017. Een samenvatting van deze brief 
met beschrijving van de omvang van mijn werkzaamheden is vervat in Bijlage 2. 

Dit rapport mag niet worden beschouwd als geschikt om te worden gebruikt of ingeroepen 
door een partij die enig recht wenst te verkrijgen tot het instellen van een vordering tegen 
KPMG in verband met enig ander gebruik of vertrouwen daarop. KPMG aanvaardt, voor zover 
dit wettelijk is toegestaan, geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met 
betrekking tot dit rapport ten opzichte van enige andere partij, anders dan zoals beschreven in 
de hiervoor genoemde opdrachtbevestiging van mijn kantoor.  
 

1.23 Tijdens de normale uitoefening van mijn functie als Onafhankelijk deskundige heb ik een 
aanzienlijke en geschikte hoeveelheid informatie en gegevens ontvangen omtrent de 
activiteiten en prestaties van de Overdrachtsondernemingen. Deze informatie heeft een 
noodzakelijke en essentiële bijdrage geleverd aan de vorming van mijn standpunt zoals dat in 
dit rapport is uiteengezet. As gevolg van een combinatie van juridische, regelgevende en 
commerciële gevoeligheden kan een deel van de informatie waarop ik heb vertrouwd om tot 
mijn conclusies te komen niet worden gepubliceerd in een openbaar rapport zoals dit rapport. 
Ik kan echter bevestigen dat geschikte gedetailleerde informatie aan mij werd verstrekt zodat 
ik het oordeel heb kunnen vormen zoals ik dat aan de Rechtbank uitbreng in dit rapport. 

Professioneel advies 

1.24 Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen zoals beschreven in Deel 35 
van de Civil Procedure Rules en de bijbehorende aanwijzingen, waaronder het 
protocol/advies voor de instructie van deskundigen om te getuigen in burgerlijke vorderingen 
(2014) uitgevaardigd door de Civil Justice Council. 

Dit rapport voldoet ook aan de richtlijnen voor overdrachtsrapporten zoals beschreven in de 
Statement of Policy uitgegeven door de PRA in april 2015 onder de titel ‘The Prudential 
Regulation Authority’s Approach to Insurance Business Transfers’ en in Hoofdstuk 18 van de 
Supervision Manual van het FCA Handbook, meer bepaald secties 18.2.31 t/m 18.2.41, 
inzake de inhoud en overwegingen van het rapport, samen met het document ‘The FCA’s 
approach to the review of Part VII insurance business transfers’ uitgegeven door de FCA in 
mei 2018. 

Bij het opstellen van dit rapport heb ik rekening gehouden met de vereisten van de Technical 
Actuarial Standards (‘TASs’) uitgevaardigd door de Financial Reporting Council. De TAS 
Standards die van toepassing zijn op de voorbereidende werkzaamheden bij het opstellen 
van dit rapport zijn Principles for Technical Actuarial Work (‘TAS 100’) en Insurance (‘TAS 
200’). Naar mijn mening heb ik bij de uitvoering van mijn werkzaamheden en de 
totstandkoming van dit rapport niet wezenlijk afgeweken van de TAS's. Tevens heb ik de 
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richtlijnen als beschreven in ‘APS X2 gevolgd: Review of Actuarial Work’ en is dit rapport 
collegiaal getoetst door een door de PRA en FCA goedgekeurde beoordelaar in 
overeenstemming met deze richtlijnen. 

Terminologie 

1.25 In mijn bespreking van de gevolgen van de voorgestelde Overdracht op de desbetreffende 
Overdrachtsondernemingen heb ik verschillende technische termen gebruikt. De definities 
van deze termen zoals gebruikt in dit rapport zijn opgenomen in de Woordenlijst in Bijlage 5. 

Bij de beoordeling van de voorgestelde Overdracht moeten de Treating Customers Fairly 
(‘TCF’) -beginselen van de FCA worden toegepast. Om ervoor te zorgen dat klanten in de 
toekomst eerlijk worden behandeld is het noodzakelijk om vast te stellen op welke manier 
klanten in het verleden werden behandeld, hetgeen ik heb gedaan door rekening te houden 
met de tijden waarop polishouders de dialoog aangingen met hun verzekeraar (voornamelijk 
in het acceptatieproces, het schadeproces en incidentele polisadministratie) en door na te 
gaan hoe systemen, mensen en processen in deze periodes veranderen als gevolg van de 
Overdracht, indien dat inderdaad het geval is. Vanuit het oogpunt van verzekeringnemers 
moet de succesvolle tenuitvoerlegging van de Overdracht gebaseerd zijn op het feit dat hun 
uitkeringen en eerlijke behandeling niet wezenlijk nadelig worden beïnvloed. 

1.26 In dit rapport verwijs ik naar financiële posten of gebeurtenissen die materieel of immaterieel 
zijn. Ik beschouw een gebeurtenis als immaterieel als de verwachte gevolgen van de 
gebeurtenis zeer gering zijn, zodat dit de beslissingen van een lezer niet zou beïnvloeden, 
hetzij op zichzelf of in combinatie met andere immateriële gebeurtenissen. Dit kan zijn omdat 
de kans dat de gebeurtenis zich voordoet zeer klein is, zeer geringe financiële gevolgen zal 
hebben als het optreedt, of een combinatie hiervan. Evenzo is een financiële post (zoals een 
reserve voor verzekeringsclaims in een bepaalde bedrijfstak) immaterieel als de waarde 
ervan zeer gering is in de context van het geheel en de waarschijnlijkheid van aanzienlijke 
variabiliteit in de waarde van deze post in de context van het geheel evenzeer gering is. 
Daarentegen zijn materiele aangelegenheden en gebeurtenissen van dusdanige omvang dat 
zij de beslissingen van een lezer van dit rapport zouden kunnen beïnvloeden. Waar ik deze 
heb geïdentificeerd, heb ik daar speciaal 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 rapport bespreekt de gevolgen voor de betrokken polishouders van de voorgestelde 
Overdracht van de verzekeringsactiviteiten in de EER van HIC aan HSA.  

In 1996 verwierf Hiscox Economic Insurance Company Limited en wijzigde het zijn naam in 
Hiscox Insurance Company Limited. Het verzekert schaderisico's in voornamelijk particuliere 
en bedrijfsverzekeringen. Particuliere verzekeringen omvatten waardevolle huisraad, 
kunstvoorwerpen en verzamelobjecten en luxe motorvoertuigen. Bedrijfsverzekeringen zijn 
gericht op kleine en middelgrote bedrijven, voornamelijk beroepsaansprakelijkheid en andere 
aansprakelijkheden, waaronder werkgeversaansprakelijkheid en vastgoedrisico. Het 
verzekert activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en in de EER. 

HSA is een nieuw opgerichte Luxemburgse verzekeraar, opgericht om activiteiten in de EER 
te verzekeren en diensten te verlenen na Brexit, waaronder zowel nieuwe als bestaande 
HIC-activiteiten die in deze landen verzekerd zijn. 

2.2 De door HIC in Jersey afgegeven EER-polissen van polishouders worden niet overgedragen 
aan HSA, tenzij de Jersey-overdracht werd goedgekeurd door de Royal Court of Jersey. In 
het onwaarschijnlijke geval dat een dergelijke overdracht niet wordt goedgekeurd blijven de 
betreffende polissen bij HIC maar worden zij voor 100% herverzekerd door HSA, en worden 
zij ook uitgevoerd door HSA. Deze regeling is van toepassing vanaf de Ingangsdatum van de 
Overdracht totdat de Jersey-overdracht is goedgekeurd, onder de voorwaarde dat de 
goedkeuring is verleend op of voor 31 december 2019. Indien de Jersey-overdracht niet is 
goedgekeurd voor deze datum zullen de desbetreffende polissen gewoon blijven 
voortbestaan zoals dit nu voor hen het geval is. Opmerkingen over verdere ontwikkelingen 
inzake deze polissen zullen door mij worden gedaan in een aanvullend rapport, zoals verder 
beschreven in punt 2.7 hieronder. 

2.3 De overdracht van HIC aan HSA heeft tot doel het risico te beperken dat verzekeringnemers 
van HIC het recht verliezen om in de EER actief te zijn wanneer het Verenigd Koninkrijk de 
Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst vestigingsrechten toestaat of de 
mogelijkheid biedt om op basis van de Vrijheid van Dienstverlening of de Vrijheid van 
Vestiging verzekeringen aan te bieden. Een dergelijk verlies van het recht om in de EER 
bedrijfsactiviteiten uit te voeren kan het onwettig maken om bestaande polissen uit te voeren 
of geldige claims uit te keren. 

2.4 HIC is voornemens om de details van de Overdracht aan haar polishouders te melden. HIC 
stelt voor om zijn direct polishouders op de hoogte te stellen (met uitzondering van specifieke 
groepen zoals hieronder vermeld) en is ook voornemens om de Overdracht aan te kondigen 
via publicaties in landen waar een deel van zijn van polishouders aanwezig zijn. De 
advertenties zullen de gegevens van een speciale website weergeven, waar documentatie 
over de Overdracht kan worden gedownload. Contactgegevens voor vragen of verzoeken 
worden eveneens op de website vermeld. 

Er wordt om ontheffing verzocht voor de volgende groepen polishouders, hetgeen betekent 
dat dezen niet individueel op de hoogte zullen worden gesteld van de Overdracht: 

 niet over te dragen polishouders die bij HIC blijven; 

 vastgoedpolishouders wier polissen voor 31 december 2016 zijn vervallen; 

 gezamenlijke polishouders en bijkomende polishouders onder groepspolissen; 

 werknemers die onder een aansprakelijkheidspolis van een werkgever in het Verenigd 
Koninkrijk vallen; 

 motorrijtuigen- en werkgeversaansprakelijkheid derde-eisers wier contactgegevens niet 
beschikbaar zijn; 

 abusievelijk overgeslagen polishouders; 

 overleden polishouders; 
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 ’vertrokken met bestemming onbekend’ polishouders van wie geen actuele 
adresgegevens kunnen worden geverifieerd;  

 curatoren in faillissement en curatoren;  

 polishouders voor wie in het geheel geen contactgegevens te achterhalen zijn. 

Er zijn tevens vrijstellingen aangevraagd met betrekking tot de manier waarop contact wordt 
opgenomen met bepaalde groepen polishouders. Voorgesteld wordt dat bepaalde 
polishouders die alleen via e-mail communiceren met HIC per e-mail worden verwittigd; 
polishouders waarbij een andere verzekeraar de hoofdverzekeraar is op de hoogte worden 
gesteld door de hoofdverzekeraar of tussenpersoon; en dat bepaalde geïdentificeerde 
tussenpersonen met polishouders waarvan HIC geen contactgegevens heeft hun klanten 
namens HIC op de hoogte stellen. Nieuwe klanten die na de Directions Hearing een polis 
aanvragen krijgen bij hun aanvraag een begeleidende brief die hen over de Overdracht 
informeert en waarin wordt verwezen naar de Overdrachtwebsite: 
https://www.hiscoxgroup.com/partvii. 

2.5 Hoewel het niet binnen mijn taak als Onafhankelijk deskundige valt, is mij gevraagd om een 
oordeel uit te spreken over de gepastheid van de verband met de Overdracht aangevraagde 
communicatievrijstellingen. In Bijlage 7 worden deze verzoeken om vrijstelling door mij in 
detail behandeld, inclusief het geschatte aantal hierdoor getroffen polishouders,. Ik merk op 
en aanvaard evenwel dat de Rechtbank de uiteindelijke arbiter is over de vereiste 
communicatie en alle vrijstellingen daartoe, en dat de PRA en FCA ook hun eigen mening 
zullen hebben over deze kwesties. 

Bij het beoordelen van de voorgestelde aanpak voor kennisgeving heb ik rekening gehouden 
met een aantal factoren, waaronder de mogelijkheid dat een verzekerde een claim heeft, dat 
de polis van de verzekerde wordt overgedragen, en de gevolgen van de Overdracht op de 
zekerheid van de polishouders. Ik heb ook de praktische kant van het in kennis stellen van 
polishouders in de overweging meegenomen.  

Ik acht de voorgestelde aanpak voor het communiceren van de Overdracht passend, redelijk 
en proportioneel is. Ik neem daarbij in aanmerking dat het niet informeren van bepaalde 
groepen van polishouders van HIC (zoals beschreven in de samenvatting hierboven en meer 
gedetailleerd in Bijlage 7) aangewezen, redelijk en proportioneel is gezien de 
omstandigheden van deze polishouders. 

Benadering 

2.6 Mijn aanpak voor het beoordelen van de waarschijnlijke gevolgen van de Overdracht op 
polishouders bestaat uit: 

 

 het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de door de Overdracht getroffen entiteiten; 

 het verkrijgen van inzicht in zowel de financiële als niet-financiële gevolgen van de 
Overdracht op de betrokken bedrijven. 

De bovenstaande fasen zijn opgenomen in respectievelijk deel 3 en 4 van dit rapport.  

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

 

 De relevante groepen van polishouders in kaart brengen; 

 Rekening houden met de gevolgen van de Overdracht op de zekerheid van elke groep 
polishouders en andere belanghebbenden, en 

 Rekening houden met andere niet-financiële aspecten van de gevolgen van de 
Overdracht (bijvoorbeeld, service aan polishouders en de afhandeling van claims) 
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Vervolgens bespreek ik in Deel 6 van dit rapport een aantal stress- en scenariotesten om te 
bepalen of deze mijn oordeel van de gevolgen van de Overdracht op polishouders zou 
wijzigen, en in deel 7 presenteer ik mijn conclusies. 

2.7 In overweging genomen financiële en economische informatie 

Om de gevolgen van de voorgestelde Overdracht voor elk van de entiteiten en groepen van 
polishouders te bepalen werd mij vergelijkende informatie verstrekt voor elke juridische 
entiteit, waaronder: 

 

 Accounting (IFRS) en Solvency II balansgegevens gebaseerd op de meest recent 
geverifieerde financiële informatie per 31 december 2017 en per 31 december 2016, en 
prognoses per 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020 voor alle 
entiteiten; 

 Actuariële reserverapporten voor HIC; 

 2017 Own Risk and Solvency Assessment (‘ORSA’, beoordeling eigen risico en 
solvabiliteit) voor HIC samen met het 2018 ontwerp ORSA voor HIC; 

 Het voor elke entiteit vereiste wettelijke kapitaal per 31 december 2017 en 31 december 
2016, en prognoses per 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020 voor 
alle entiteiten; en 

 Interne managementinformatie verstrekt tijdens het opstellen van dit rapport. 

Ik zal een bijkomend rapport opstellen met de meest recente financiële informatie per 
kwartaal voor de slotzitting, wanneer bekrachtiging om verder te gaan met de Overdracht van 
de Rechtbank zal worden gevraagd. Hiermee zal de Rechtbank op de hoogte worden 
gebracht van mijn conclusies inzake de gevolgen van de voorgestelde Overdracht op de 
verschillende groepen van polishouders, in het licht van belangrijke gebeurtenissen na de 
datum van afronding van dit hoofdrapport. 

Voor mijn oordeelsvorming heb ik een aantal gesprekken gevoerd met werknemers in een 
sleutelpositie die verantwoordelijk zijn voor de kernfuncties binnen de 
Overdrachtsondernemingen (een volledige lijst van geïnterviewde personen wordt gegeven 
in Bijlage 6) en heb ik mij onder meer gebaseerd op schattingen van het vereiste kapitaal dat 
dient te worden aangehouden door de Overdrachtsondernemingen (zodat de ondernemingen 
in staat zijn om hun verplichtingen jegens de polishouders te voldoen in het geval van een 
extreme gebeurtenis of scenario) zoals door de Overdrachtsondernemingen werd verstrekt. 
Onder punt 5.8 beschrijf ik meer gedetailleerd hoe ik deze informatie heb gebruikt om mijn 
analyse uit te voeren. Om mij ervan te vergewissen dat deze schattingen een passende 
basis vormen om een oordeel te vormen heb ik rekening gehouden met: 

 

 De geschiktheid van de methoden die door de Overdrachtsondernemingen werden 
gebruikt om de schattingen van de kapitaalvereisten te berekenen, en 

 De gevolgen van een reeks specifieke ernstige gebeurtenissen bij elk van de 
Overdrachtsondernemingen voor en na de Overdracht, om te vergewissen dat, op een 
hoog niveau, de kapitaalschattingen redelijk zijn. 

Belangrijkste veronderstellingen 

2.8 Bij het uitvoeren van mijn analyse ben ik uitgegaan van het volgende: 

 

 De Overdracht dient in grote lijnen fiscaal neutraal te zijn voor alle 
Overdrachtsondernemingen, aangezien elke fiscale aansprakelijkheid die zich voordoet 
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door Hiscox wordt vergoed. Details over het initiële advies verstrekt door de speciale 
belastingadviseurs van Hiscox zijn opgenomen in punten 4.6 en 4.7. 

 In het onwaarschijnlijke geval dat het Verenigd Koninkrijk vóór de Ingangsdatum uit de 
EU treedt zal het Verenigd Koninkrijk nog steeds het Europese prudente regelgevende 
stelsel, bekend als Solvency II, of een equivalent, toepassen. Ik merk echter op dat de 
onderhandelingen voor de uittreding uit de EU tot twee jaar kunnen duren vanaf het 
moment waarop de overheid van het Verenigd Koninkrijk formeel kennisgeving gaf van 
de uittreding door activering van ‘Artikel 50’, op 29 maart 2017, dat zeer waarschijnlijk na 
de voorgestelde Ingangsdatum van deze Overdracht zal vallen. 

 HIC zal nieuwe verzekeringen blijven afsluiten na de Overdracht voor niet-EER klanten. 
Na de Overdracht zal HSA beginnen met het afsluiten van nieuwe polissen. 

Bovenstaande aannames liggen ten grondslag aan de analyse en conclusies in mijn rapport. 
Als deze aannames veranderen, is het mogelijk dat mijn oordeel ook verandert. Op het 
moment dat ik mijn rapport opstelde waren de bovenstaande veronderstellingen de vigerende 
intenties voor de Overdracht en de Overdrachtsondernemingen en heb ik schriftelijke 
verklaringen van de Overdrachtsondernemingen ontvangen die wezenlijk overeenkomen met 
Bijlage 3 en die mijn inzicht bevestigen. 

Bevindingen 

2.9 De bevindingen van mijn rapport zijn hieronder samengevat. De gedetailleerde redenering 
achter deze conclusies volgt in de tekst van dit rapport: 

 Ik heb drie afzonderlijke groepen van polishouders geïdentificeerd. Dit zijn:  

i) over te dragen HIC-polishouders die momenteel beschermd zijn door de 
Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’) (dit is een subgroep van 
de over te dragen polishouders uit de detailhandel en kleine commerciële 
zaken); 

ii) over te dragen HIC-polishouders die niet beschermd zijn door de FSCS (alle 
over te dragen polishouders die niet onder (i) hierboven vallen); en 

iii) Niet over te dragen HIC-polishouders. 

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

 

 De verhouding over te dragen ten opzichte van niet over te dragen polishouders is 
ongeveer 35%:65%. Gezien de criteria om in aanmerking te komen voor FSCS 
bescherming is het niet mogelijk om exact te bepalen of een individuele verzekerde is 
gedekt. Hiscox schat echter dat het aantal niet-FSCS polishouders lager is dan 5% van 
het totaal van de over te dragen polishouders, en dat de grote meerderheid (meer dan 
95%) is beschermd.  

Wat betreft de niet over te dragen polishouders van HIC concludeer ik het volgende: 

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

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

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

blijft. Het reserveringsbeleid en ander financieel beleid blijven ongewijzigd en daarom 

is de kans dat HIC haar respectievelijke toekomstige verplichtingen niet kan voldoen 

klein; 

(c) Wijzigingen in afhandeling van claims, het vermogen om nieuwe claims te maken, de 

bescherming van gegevens van polishouders en alle wijzigingen in de algemene 
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behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht geen wezenlijke impact 

hebben op de bestaande HIC-polishouders, en 

(d) De mogelijke impact van Brexit en de gevolgen ervan geen invloed heeft op niet over 

te dragen HIC-polishouders, aangezien deze niet aan EER-risico’s zijn blootgesteld. 

Wat betreft over te dragen polishouders van HIC concludeer ik dat: 

Gebaseerd op de analyse die ik heb uitgevoerd in Delen 5 en 6 van dit rapport merk ik op dat: 
(a) De polissen worden overgedragen van HIC aan HSA; 

(b) De kapitaaldekking van HSA vergelijkbaar is met die van HIC voor de Overdracht en 

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

reserverings- en ander financieel beleid blijft ongewijzigd en daarom is de kans dat 

HIC haar respectievelijke toekomstige verplichtingen niet kan voldoen klein;  

(c) Er geen wezenlijke wijzigingen zijn in de afhandeling van claims (en behalve voor 

klanten in Ierland volledig afwezig zijn), het vermogen om nieuwe claims in te dienen, 

de bescherming van gegevens van polishouders, en in de algemene behandeling van 

klanten als gevolg van de Overdracht. Verder blijven de aanspreekpunten voor 

klanten dezelfde, hoewel de verzekeraar die hun polis ondersteunt is gewijzigd; 

(d) Wat betreft de vraag of over te dragen polishouders toegang hebben tot de FSCS: 

(i) Verzekerden die momenteel genieten van FSCS-bescherming behouden dit 

na de Overdracht totdat de polis is hernieuwd, en 

(ii) Polishouders die momenteel niet genieten van FSCS-bescherming hebben 

na de Overdracht eveneens geen bescherming van de FSCS, en hun situatie 

werd hierdoor niet negatief beïnvloed. 

(e) Het mogelijke gevolg van Brexit op over te dragen polishouders, mocht de Overdracht 

niet plaatsvinden, is dat de over te dragen polissen juridisch niet kunnen worden 

uitgevoerd en bijgevolg dat geldige claims juridisch niet kunnen worden uitgekeerd. 

De Overdracht neemt dit risico volledig weg en creëert om die reden een voordeel 

voor deze groep polishouders. 

Ik heb de Overdracht en de mogelijke gevolgen ervan op elk van de groepen van 
polishouders onderzocht . Ik heb vastgesteld dat het risico dat een verzekerde door de 
voorgestelde Overdracht nadeel ondervindt dermate klein is dat de voorgestelde Overdracht 
kan plaatsvinden zoals beschreven in dit rapport. 

Verklaring van deskundige 

2.10 Ik bevestig dat ik duidelijk heb gemaakt over welke feiten en zaken in dit rapport ik al dan niet 
kennis heb. Ik bevestig de juistheid van feiten en onderwerpen die binnen mijn kennisgebied 
liggen. Mijn oordelen vormen mijn oprechte en volledige professionele opinies over de zaken 
waarop deze betrekking hebben. 

 
 
 
 

 
Philip Tippin 
Fellow of the 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 erkende verzekeraar in het Verenigd Koninkrijk en 100% dochteronderneming van 
Hiscox Insurance Holding Limited, en maakt deel uit van de Hiscox Group. De uiteindelijke 
moedermaatschappij is Hiscox Ltd, een in Bermuda gevestigde houdstermaatschappij die 
genoteerd is in de FTSE 250 op de Beurs van Londen. In 1996 verwierf de Hiscox Group de 
Economic Insurance Company en wijzigde het zijn naam in Hiscox Insurance Company, met 
als doel zijn activiteiten buiten Lloyd’s uit te breiden en regionale gespecialiseerde risico's te 
verzekeren. Het is actief op het gebied van schadeverzekeringen en met name particuliere en 
bedrijfsverzekeringen. Particuliere verzekeringen omvatten waardevolle huisraad, 
kunstvoorwerpen en verzamelobjecten, en luxe motorvoertuigen. Bedrijfsverzekeringen zijn 
gericht op kleine en middelgrote bedrijven, voornamelijk specifieke beroepsaansprakelijkheid 
en andere aansprakelijkheden, waaronder werkgeversaansprakelijkheid en vastgoedrisico. 
Het verzekert activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en alle andere EU lidstaten, 
normaalgezien via twee volle dochterondernemingen, HEUL en HUL. 

Gezien de vermogenspositie van Hiscox en zijn ondersteuning aan HIC heeft HIC een A.M. 
Best kredietbeoordeling van A (Uitstekend), een S&P rating van A (Sterk) en een Fitch rating 
van A+ (Sterk), met een netto-activa van £244 miljoen aan het eind van 2017. 

Het overzicht hieronder toont de vereenvoudigde groepsstructuur van de relevante entiteiten 
binnen Hiscox onmiddellijk voor de Overdracht. 

 

 

3.2 HIC is erkend door de PRA, staat onder toezicht van de PRA en de FCA, en is bijgevolg lid 
van de FSCS.  



Onafhankelijk deskundigenrapport inzake de voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van Hiscox Insurance Company Ltd en Hiscox 
SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rechten voorbehouden Pagina 16 van 70 21/08/2018 
 

Documentclassificatie – KPMG Openbaar 

De FSCS is een wettelijke regeling, gefinancierd door leden van de financiële 
dienstverleningssector in het Verenigd Koninkrijk. Het versterkt vergoedingen aan individuele 
houders van polissen die zijn uitgegeven door verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk of een 
andere EER-staat en die in aanmerking komen voor compensatie onder de FSCS-regeling in 
geval van een faillissement van de verzekeraar.  

Onder de huidige regels van de FSCS zijn aansprakelijkheidsclaims die onder een verplichte 
verzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen of claims die het gevolg zijn van 
overlijden of arbeidsongeschiktheid van een verzekerde wegens letsel of ziekte 100% 
beschermd, en zijn andere soorten polissen 90% beschermd. Herverzekeringscontracten en 
verzekering voor goederen in doorvoer, scheepvaartverzekering, luchtvaartverzekering en 
kredietverzekering worden niet door de FSCS gedekt. Zoals ik opmerk in punt 2.9 schat 
Hiscox dat minder dan 5% van de polissen die worden overgebracht niet door de FSCS 
gedekt wordt. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geverifieerde jaarlijkse financiële resultaten 
van HIC van 31 december 2013 tot 2017 op IFRS-basis.  

 
Bron: Financiële overzichten; IFRS; Management Accounts 

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

 
Bron: Financiële overzichten; SII Balansen 

De cijfers per 31 december 2017 geven aan dat HIC kapitaalkrachtig is met een positief 
verschil van activa ten opzichte van passiva, en een Kapitaaldekkingsgraad (de verhouding 
van eigen middelen ten opzichte van SKV, zoals gedefinieerd in punt 5.9) van 140%. De 
eigen middelen van HIC per 31 december 2016 waren £40 miljoen minder dan de netto activa 
– dit als gevolg voorzienbare dividenden die werden uitgekeerd in twee tranches in februari 
en mei 2017. Een dividend van £35 miljoen is gepland voor het tweede kwartaal 2018 – 
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vooropgesteld dat er geen wezenlijke wijzigingen plaatsvinden vermindert dit de beschikbare 
eigen middelen dusdanig dat de Kapitaaldekkingsgraad (zoals gedefinieerd in punt 5.9) per 
30 juni 2018 122% zal zijn. 

Uitgaande herverzekeringsprogramma's 

3.3 HIC heeft herverzekeringsdekking gekocht om zijn verzekeringsrisico's te beperken. Deze 
beschermingsmaatregelen zijn kenmerkend voor maatregelen zoals door andere 
verzekeringsmaatschappijen worden gebruikt voor de soorten verzekeringsactiviteiten die 
door de Overdrachtsondernemingen worden afgesloten. 

Dit omvat Excess of Loss (‘XL’) herverzekering op de portefeuille Vastgoed en 
Aansprakelijkheid, alsook Quota Share (‘QS’)-overeenkomsten bij 
werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en bouwobligaties. Dit is geen 
uitputtende lijst van dekkingen, maar beschrijft beknopt de materiele dekkingen die 
beschikbaar zijn als bescherming tegen nieuwe claims en gebeurtenissen. Deze bescherming 
voor herverzekering wordt gekocht van bedrijven buiten de Hiscox groep. 

HIC heeft een interne 70% QS-regeling met Hiscox Insurance Company Bermuda (‘HIB’) met 
betrekking tot de Aansprakelijkheidsportefeuille, naast de andere bovenvermelde dekkingen. 
Dit helpt de piekrisico's in het geval van claims in het kader van een ‘liability clash’ te 
beperken (waarbij één enkele gebeurtenis kan leiden tot claims op polissen in het kader van 
verschillende aansprakelijkheidslijnen). Om het aan zo'n grote herverzekering verbonden 
tegenpartijkredietrisico te beperken zijn afgeschermde onderpandrekeningen opgezet om de 
uit dit contract voortvloeiende verplichtingen te dekken. 

Polis- en claimadministratie 

3.4 Momenteel worden de activiteiten bij HIC voornamelijk binnengebracht door HUL en HEUL, 
interne tussenpersonen die DAA's hebben bij HIC voor zowel het afsluiten van verzekeringen 
als het indienen van claims. Onder het huidige bedrijfsmodel stellen HUL en HEUL 
verzekeringscontracten op tussen klanten en HIC, en zijn HUL en HEUL in staat om namens 
HIC claims voor risico's in het Verenigd Koninkrijk en de EER te behandelen en af te 
wikkelen. 

HEUL introduceert zaken uit EER-landen niet zijnde het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks bij 
de Europese kantoren van HIC. Het verstrekt operationele en polisadministratiediensten 
vanuit vestigingen in Lissabon en EU-kantoren voor HIC-verzekeringen. 

HUL heeft momenteel een vestiging in Ierland met een team van verzekeraars en regionaal 
management. De Ierse vestiging wordt momenteel beheerd als onderdeel van de Verenigd 
Koninkrijk-activiteiten. Het backoffice-team bevindt zich in Lissabon, met 3 voltijdse 
medewerkers, terwijl afhandeling van claims, financiële en IT-diensten worden verzorgd 
vanuit het Verenigd Koninkrijk. 

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

3.5 ELTO is ingesteld om claimhouders, verzekeraars, polishouders en andere belanghebbende 
partijen toegang te bieden tot een database van Werkgeversaansprakelijkheidpolissen 
(Employers’ Liability, ‘EL’) via een online zoekmachine. Het systeem kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt om de verzekeraar van een vorige werkgever te vinden in het geval dat de 
claimhouder letsel/ziekte heeft opgelopen dat werd veroorzaakt in een vorig dienstverband. 
ELTO vereist dat alle verzekeraars de gegevens van alle nieuwe en hernieuwde EL-polissen 
vanaf april 2011 uploaden, alsmede alle eerdere polissen waaruit na deze datum nieuwe 
claims zijn ingediend. HIC is lid van ELTO en HSA zal zich bij ELTO registreren voor risico's 
in het Verenigd Koninkrijk die zijn 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 
behoefte van HIC om na Brexit verzekeringen te kunnen blijven afsluiten en bestaande 
verzekeringspolissen te kunnen blijven uitvoeren in de EER. 

3.7 HSA is opgericht en erkend in Luxemburg en staat onder toezicht van de CAA. HSA moet 
technische voorzieningen treffen voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de 
verzekeringscontracten die werden afgesloten, voor al zijn verzekeringsactiviteiten. Deze 
technische voorzieningen moeten te allen tijde zijn gedekt door gelijkwaardige en 
overeenstemmende activa (‘Afgescheiden activa’) die worden aangehouden bij een 
depothoudende bank onder een standaard driepartijenovereenkomst tussen de 
verzekeringsmaatschappij, de depothoudende bank en de CAA. De Afgescheiden activa 
vormen een afzonderlijke groep activa die duidelijk gescheiden moet zijn van de andere 
activa en passiva van de verzekeringsmaatschappij. De Afgescheiden activa worden bij 
absolute voorkeur en met voorrang toegewezen aan de garantie voor de betaling van 
verzekeringsclaims die door de verzekeringsonderneming aan haar schuldeisers uit hoofde 
van verzekering moeten worden uitgekeerd. Als de verzekeringsonderneming insolvent wordt, 
worden de verzekeringsschuldeisers bij voorkeur en bij voorrang op andere schuldeisers 
betaald uit de Afgescheiden activa. 

Polishouders kunnen zich wenden tot een Ombudsman voor verzekeringen ingesteld door de 
ACA en de ULC en kunnen klachten rechtstreeks aan de CAA richten.  

Voor alle klachten over de vestiging van HSA in het Verenigd Koninkrijk hebben polishouders 
toegang tot het FOS. Het FOS is een onafhankelijke openbare instantie met als doel het 
oplossen van geschillen tussen personen en Britse financiële dienstverleners. Het kan 
vergoedingen toekennen aan polishouders. Alleen houders van polissen die een verzekering 
zijn in het Verenigd Koninkrijk kunnen klachten indienen bij het FOS.  

De hier beschreven Ombudsman voor verzekeringen is het Luxemburgse equivalent van het 
FOS met betrekking tot verzekeringsmaatschappijen.  

Ik bespreek de verschillen tussen de bescherming van polishouders in Luxemburg en in het 
Verenigd Koninkrijk meer in detail in punt 4.19.  

 

3.8 Op het moment van dit rapport heeft HSA nog geen polissen afgesloten. Het is de bedoeling 
dat HSA zal starten met het verzekeren van EU-hernieuwingen uit de HIC-portefeuille en 
nieuwe met nieuwe verzekeringen vanaf de Ingangsdatum van de Overdracht.  

Verzekeringsactiviteiten van de Overdrachtsondernemingen 

3.9 Als gevolg van de Overdracht worden alle verzekeringen, verplichtingen en uitstaande uit 
claims voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot EER-polissen, samen met EER-
risico's, momenteel gedekt onder niet-EER polissen, evenals bepaalde andere activa en 
passiva van HIC, overgedragen aan HSA. 

De tabel hieronder toont vergelijkende cijfers voor de Overdrachtsondernemingen op de laatst 
beschikbare auditdatum. Informatie over open claims wordt verstrekt voor HIC als indicatie 
van de uitstaande claimvolumes die worden overgebracht aan HSA. Informatie over reserves 
wordt verstrekt voor alle Overdrachtsondernemingen, om een beeld te geven van de omvang 
van de betrokken entiteiten. 

 
Bron: Managementinformatie 
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De tabel hieronder toont het aantal polissen dat van HIC aan HSA wordt overgedragen, 
opgesplitst naar bedrijfsonderdeel en weergegeven op basis van verzekeringsregio's en 
naargelang de polissen actief of reeds verstreken zijn (uitloop van de dekking nadat de polis 
is verstreken). Merk op dat een polis onder meerdere bedrijfsactiviteiten kan vallen - het totaal 
aantal activiteiten dat wordt overgedragen zal het totaal aantal overgedragen polissen 
overschrijden. Bijvoorbeeld, een polis met de activiteit HIC EU Algemene Aansprakelijkheid 
en HIC EU PI wordt twee keer geteld in de tabel hieronder, maar slechts één keer in de 
polisberekeningen elders in dit document.  

 

 

 
Bron: Managementinformatie 

  

 Ik merk ook op dat de polisaantallen van Jersey de volgende zijn:  

 378 actieve Jersey polissen, waarvan 350 met EU-blootstelling, opgenomen in de 350 
polissen in de kolom ‘Verenigd Koninkrijk actief’ in de tabel hierboven; 

 302 verstreken Jersey polissen, waarvan 244 met EU-blootstelling, opgenomen in de 244 
polissen in de kolom ‘Verenigd Koninkrijk uitloop’ in de tabel hierboven en  

 403 geannuleerde Jersey polissen, waarvan 370 met EU-blootstelling. opgenomen in de 
370 polissen in de kolom ‘Verenigd Koninkrijk uitloop’ in de tabel hierboven;  

 

3.10 Verzekeringen afgesloten door HIC 
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HIC verzekert schadeverzekeringen en, meer bepaald, particuliere en bedrijfsverzekeringen. 
Particuliere verzekeringen omvatten waardevolle huisraad, kunstvoorwerpen en 
verzamelobjecten, en luxe motorvoertuigen. Bedrijfsverzekeringen zijn gericht op kleine en 
middelgrote bedrijven, voornamelijk beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden, 
waaronder werkgeversaansprakelijkheid en vastgoedrisico. Het verzekert dit over heel 
Europa. 

3.11 Mix van polishouders 

Zoals blijkt uit de tabellen in punt 3.9 hierboven wordt een aanzienlijk aantal polissen 
overgedragen waar de polishouders individuele klanten zijn in plaats van bedrijven. Een 
subgroep van deze polishouders, samen met enkele kleinere commerciële klanten, komt 
momenteel in aanmerking voor bescherming door de FSCS. Gezien het aantal van deze 
polishouders in HIC zal ik de belangen van de door FSCS beschermde polishouders 
afzonderlijk van de polishouders zonder bescherming onderzoeken in mijn analyse in Deel 5 
van dit rapport. 

Prudentiële kapitaalvereisten 

3.12 De Overdrachtsondernemingen zijn momenteel onderhevig aan een prudentiële 
kapitaalregeling, waarbij zij dienen te voldoen aan een solvabiliteitskapitaalvereiste dat 
zodanig is ingericht dat het garandeert dat polishouders met een vertrouwensniveau van 
99.5% beschermd zijn tegen mogelijke toekomstige aansprakelijkheden in één jaar. 

Dit maakt deel uit van de Europese regelgeving voor verzekeringsbedrijven, bekend als 
‘Solvency II’, die per 1 januari 2016 werd in werking is getreden.  

Andere belangrijke vereisten van deze regelgeving zijn: 

 Verzekeringsentiteiten moeten hun Solvency II-kapitaalvereiste 
(‘solvabiliteitskapitaalvereiste’ of ‘SKV’) berekenen aan de hand van een geheel van 
voorschriften die zijn vastgelegd in Europese wetgeving (de ‘Standaardformule’), of, 
afhankelijk van de goedkeuring van hun toezichthouder, een intern ontwikkeld 
Economisch kapitaalmodel (een ‘Intern model’). In beide gevallen hebben de 
bepalende factoren van het solvabiliteitskapitaalvereiste betrekking op de aard van 
de risico's binnen de gereguleerde entiteit, waaronder marktgerelateerde 
investeringsrisico, verzekeringsrisico’s voortvloeiend uit nieuwe activiteiten of 
bestaande verplichtingen, en andere bedrijfsrisico's zoals kredietrisico en 
operationeel risico. 

 Zowel HIC als HSA berekenen hun SKV aan de hand van de Standaardformule. Geen 
van beide bedrijven heeft momenteel plannen om in de nabije toekomst goedkeuring te 
vragen voor het Intern model, zodat het SKV voor elk bedrijf in de voorzienbare toekomst 
gebaseerd zal blijven op de Standaardformule. 

 Wettelijke kapitaalvereisten worden gedefinieerd in termen van een SKV en een 
Minimumkapitaalvereiste (‘MKV’). De vereisten worden berekend op basis van een 
complexe formule gebaseerd op onder meer de technische voorzieningen, premieomzet, 
herverzekering, uitgestelde belasting en administratieve kosten.  

 De methode waarmee balansen van verzekeringsentiteiten en de definitie van het 
kapitaal worden berekend voor toezichtdoeleinden is nu gebaseerd op hoofdzakelijk 
economische maatstaven van activa en passiva, in plaats van naar boekhoudkundige 
maatstaven.  

 Er is een reeks minimumnormen inzake beheer van verzekeringsentiteiten en 
bekendmaking ingevoerd (bekend als ‘Pillar II’ en ‘Pillar III’), waaronder een verplichting 
om een ORSA uit te voeren en deze te documenteren.  
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 Als de beschikbare middelen van een verzekeraar onder het SKV vallen, moeten 
toezichthouders zo snel mogelijk actie nemen om de financiën van de verzekeraar te 
herstellen op het niveau van het SKV. Indien de financiële situatie van de verzekeraar 
echter verder verslechtert zal het toezicht geleidelijk worden versterkt. Het doel van deze 
'toezichthoudende ladder' van interventie is om noodlijdende verzekeraars te identificeren 
nog voordat zich een ernstige bedreiging voor de belangen van de verzekeringnemers 
voordoet. Indien de beschikbare middelen van de verzekeraar ondanks het ingrijpen van 
de toezichthouder onder het MCR dalen, worden ‘ultieme toezichtmaatregelen’ genomen. 
Dit betekent dat de verplichtingen van de verzekeraar aan een andere verzekeraar 
kunnen worden overgedragen, dat de licentie van de verzekeraar kan worden 
ingetrokken, dat de verzekeraar geen nieuwe verzekeringen mag afsluiten en dat de 
bestaande portefeuille kan worden geliquideerd. 

Ik merk op dat: 
 

 Luxemburg ook onderworpen is aan Solvency II regelgeving.  

 Ik de berekeningen voor Solvency II Standaardformule van de 
Overdrachtsondernemingen heb beoordeeld om het relatieve verschil in posities van 
polishouders voor en na de overdracht van verplichtingen te vergelijken. De geschiktheid 
van deze methode en een meer uitvoerige beschrijving van deze analyse zijn te vinden in 
punt 5.9 hieronder. 

 Ik heb de in de ORSA opgenomen stresstests die door HIC werden verstrekt voor elk van 
de Overdrachtsondernemingen in overweging genomen voor het bepalen van stresstests 
die moeten worden toegepast bij de beoordeling van de zekerheid voor de polishouder 
voor elke groep polishouders in deel 6 hieronder. 

Kapitaalbeheersbeleid 

3.13 HIC streeft naar een Kapitaaldekkingsgraad van meer dan 120% het beschikbare SII-kapitaal 
ten opzichte van het SII SKV onder normale marktomstandigheden. Na oprichting zal HSA 
naar verwachting hetzelfde kapitaalbeleid voeren.  

3.14 HIC hanteert geen specifiek dividendbeleid, maar dividendbetalingen worden berekend over 
de overschotten boven de door HIC overeengekomen minimumvereisten, waarbij rekening 
wordt gehouden met naleving van het SKV-vereiste. HSA zal naar verwachting hetzelfde 
beleid voeren.  

3.15 De minimum wettelijke kapitaaldekkingsniveaus die voortvloeien uit de risicobereidheid 
binnen het voorgenomen kapitaalbeheersingsbeleid voor beide Overdrachtsondernemingen 
overtreffen in voldoende mate het wettelijk minimum, waardoor de kans van een faillissement 
van de polishouder zeer klein is. 

Garanties / risicodelingsregelingen 

3.16 HIC en HSA hebben bevestigd dat er momenteel geen andere garanties of 
risicodelingsregelingen van kracht zijn dan de in punt 3.3 beschreven 
herverzekeringsregelingen. 

Verplichtingen uit hoofde van pensioenregelingen 

3.17 De juridische werkgever van de toegezegde pensioenregeling voor personen die diensten 
verrichten voor de Overdrachtsondernemingen is het dienstenbedrijf Hiscox Underwriting 
Group Services Limited (‘HUGS’), en niet HIC of HSA. De wettelijke wetgever sponsort de 
regeling en is juridisch aansprakelijk voor de financiering ervan. Het management van Hiscox 
heeft mij laten weten dat HIC sinds 1 april 2001 geen personeel in dienst heeft dat in 
aanmerking komt voor de pensioenregeling en dat HSA dit nooit heeft gehad. De regeling is 
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sinds 31 december 2000 niet meer open voor nieuwe leden en bouwt sinds 31 december 
2006 geen toekomstige opbouw van uitkeringen meer op.  

Hiscox PLC, de moedermaatschappij van HUGS, heeft een garantie verstrekt aan HUGS, die 
ik heb beoordeeld, en die bepaalt dat wanneer HUGS niet aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de regeling voldoet, Hiscox PLC de eerste £50 miljoen van de daaruit voortvloeiende 
aansprakelijkheid zal voldoen.  

Historisch gezien werd 37,1% van alle mutaties in overschotten of tekorten als bedrijfskosten 
doorbelast naar HIC, maar uit het externe juridisch advies aan HIC (dat ik heb gezien) maak 
ik op dat dit geen rechtsvordering op deze entiteit schept. Voor de toekomst heb ik van het 
management van Hiscox te horen gekregen dat er geen doorbelasting naar HIC zal 
plaatsvinden, waardoor de zekerheid van polishouders binnen HIC en HSA niet zou zijn 
beïnvloed door enig toekomstig potentieel van de pensioenregeling.  

Desondanks hebben de pensioenspecialisten binnen mijn team ervan op de hoogte gesteld 
dat de Pensions Regulator verregaande bevoegdheden heeft in geval van een faillissement, 
en dat zij naar andere leden binnen de Hiscox Group zou kunnen kijken om gelden te innen, 
dus heb ik verder stilgestaan bij de impact van een extreme gebeurtenis op de 
pensioenregeling. Ik bespreek dit verder in punt 5.7.  
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4. Gevolgen van de Overdracht 

Hoe werkt de Overdracht? 

Welke polissen worden aan HSA overgedragen? 

4.1 HIC zal drie hoofdfactoren gebruiken om te bepalen welke polissen van HIC aan HSA worden 
overgedragen.  

- De eerste overweging is de plaats waar de polis is verzekerd; indien de polis aanvankelijk 
in een van de bijkantoren van HIC in de EER werd verzekerd zal de polis aan HSA 
worden overgedragen.  

- HIC houdt vervolgens rekening met de risicolocatie van de primaire polishouder of diens 
hoofdkantoor; als de plaats van de primaire polishouder de EER is, dan wordt de polis 
overgedragen aan HSA. De primaire polishouder is gedefinieerd in Bijlage 5 van dit 
rapport.  

- De laatste overweging is de plaats van het risico. Hierbij wordt de Solvency II-definitie 
van risicolocatie gevolgd, d.w.z. als een polis betrekking heeft op een Frans onroerend 
goed, dan worden het onroerendgoedrisico en de daarmee verband houdende dekking 
geacht betrekking te hebben op het Franse risico. Polissen met uitsluitend EER-risico's 
worden aan HSA overgedragen. Voor polissen die risico's op meerdere locaties dekken 
(hierna ‘gesplitste risico's’ genoemd), wordt de EER-component van de polis 
overgedragen aan HSA, waarbij de dekking in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van 
de wereld bij HIC blijft.  

Voor alle duidelijkheid: de polis zal worden overgedragen als het in slechts een van de 
bovenstaande categorieën valt; zij hoeft niet aan al deze categorieën te voldoen. 

Collectief verwijs ik naar de polissen die van HSA aan HIC worden overgedragen `als de 
‘over te dragen polissen’. De polissen die bij de HIC zullen blijven noem ik de ‘niet over te 
dragen polissen’.  
 

Financiële gevolgen van de Overdracht 

Gevolg van de Overdracht op de Hiscox Group structuur 

4.2 Als gevolg van de Overdracht gaan de verzekeringsverplichtingen met betrekking tot de 
overdracht van de over te dragen polissen en bepaalde andere activa en verplichtingen van 
HIC over op HSA.  

Het diagram met de vereenvoudigde groepsstructuur na de Overdracht toont de Hiscox-
structuur die aangeeft welke entiteiten na de Overdracht verzekeringsverplichtingen zullen 
behouden.  
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Voorafgaand aan de bovengenoemde overdracht zullen twee grensoverschrijdende fusies 
plaatsvinden, waarbij HAG in HEUL en vervolgens HEUL in HSA worden samengevoegd.  
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Het effect van de grensoverschrijdende fusies (HAG en HEUL, en HEUL en HSA zoals 
weergegeven in bovenstaande structuuroverzichten ) is tweeledig. De fusie van HAG met 
HEUL is een stroomlijning; HAG is een voormalig tussenpersoon binnen Hiscox die actief 
was in Duitsland. Het is al enige tijd in afbouw. HEUL is momenteel de tussenpersoon die 
verzekeringen aanbrengt bij de Europese kantoren van HIC. Door de fusie met HSA worden 
de vernieuwingsrechten voor de polissen van HEUL overgedragen aan HSA. Er zijn geen 
bekende misleidende verkopen of vergelijkbare risico's die in het kader van de 
grensoverschrijdende fusies worden overgedragen aan HSA. Hoewel er theoretische risico's 
bestaan die zich in de toekomst kunnen voordoen zijn deze niet door Hiscox geïdentificeerd. 
Aangezien deze risico's momenteel louter theoretisch zijn en geen specifiek geval werd 
geïdentificeerd heb ik deze risico's in mijn verdere analyse niet expliciet in overweging 
genomen. Ik merk echter op dat, onder Solvency II, bij de berekening van het SKV voor een 
activiteit rekening wordt gehouden met het operationele risico, zodat er toch een voorziening 
bestaat voor nog niet geïdentificeerde toekomstige risico's die moeten worden afgedekt.  

Voor alle duidelijkheid: na de overdracht en de grensoverschrijdende fusies behoudt HSA 
dezelfde bedrijfsnaam en rechtsvorm. In de beginbalansen voor HS waarnaar ik in dit rapport 
verwijs is al rekening gehouden met de gevolgen van de grensoverschrijdende fusies. 

Gevolg van de Overdracht op balans van Overdrachtsonderneming 

4.3 In het kader van dit rapport heb ik mijn analyses uitgevoerd op basis van de cijfers per 31 
december 2016 en 31 december 2017 en de geraamde cijfers per 1 januari 2019, 31 
december 2019 en 31 december 2020 Ik zal de analyses actualiseren om de meest recente 
driemaandelijkse financiële informatie in een aanvullend rapport weer te geven wanneer deze 
geactualiseerde cijfers beschikbaar zijn. 

4.4 Onderstaande tabellen illustreren de voorspelde financiële positie onder IFRS van de 
Overdrachtsondernemingen na de Overdracht, op basis van de financiële positie van de 
Overdrachtsondernemingen op 01 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020, 
onder de premisse dat alle betroffen activa en passiva op elke datum aan HSA worden 
overgedragen: 

Bron: Financiële overzichten; IFRS; Managementinformatie.  

De netto-activa van HIC dalen van £213,5 miljoen naar £150 miljoen na de Overdracht, 
hoewel verwacht wordt dat niet alle dividenden die deze verandering teweegbrengen al op 31 
december 2018 zullen zijn uitgekeerd. Het bedrag zou, hoewel het naar verwachting zal zijn 
betaald, beschikbaar zijn ter dekking van gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de datum 
van dit rapport en de Ingangsdatum Ik zal dit punt in mijn aanvullend rapport wederom 
bespreken voor de laatste Sanctie hoorzitting. De HSA-balans voor de Overdracht geeft de 
activa en passiva van HAG en HEUL weer nadat zij zijn gefuseerd; zij hebben in dit stadium 
geen verzekeringspolissen afgesloten. De stijging van HSA en het saldo van de activa 
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worden overgedragen aan HIB onder de verhoogde herverzekeringsregeling zoals besproken 
in punt 4.8. Het totaalbedrag van de herverzekeringsposten verandert als gevolg van de 
verhoogde cessie aan HIB (besproken in punt 4.8 hierna).  
 

4.5 Onderstaande tabellen illustreren de voorspelde Solvency II financiële positie van de 
Overdrachtsondernemingen per 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020, na 
de Overdracht. 

 

 
Bron: SII Balans 

De tabel geeft ook een overzicht van het in aanmerking komend eigen vermogen van elke 
entiteit (d.w.z. het beschikbare kapitaal dat wordt gebruikt voor de berekening van de 
kapitaaldekking voor het doel van de Solvency II-voorschriften). In dit specifieke geval hebben 
HIC en HSA geen afgezonderde fondsen die beperken hoeveel van hun netto activa kan 
bijdragen aan hun kapitaalpositie. Ook hier bestaat de pre-overdracht positie van HSA uit de 
activa en passiva die in HAG en HEUL zijn samengevoegd en die zijn uitgedrukt in Solvency 
II-termen - er bestaat strikt genomen geen Solvency II-pre-overdracht balanspositie. 

  

HIC en HSA zullen naar verwachting een kapitaal aanhouden dat overeenkomt met een 
kapitaaldekkingsgraad van 120% tot 123% na de Overdracht over de gehele periode van 1 
januari 2019 tot 31 december 2020. Op basis van de SKV-berekening voor 2018 wordt 
verwacht dat de HIC vóór de overdracht op 31 december 2018 een Kapitaaldekkingsgraad 
van 127% zal hebben. Ik heb ook de kapitaaldekkingsgraad voor HIC getoond als de SKV 
voor 2019 op dezelfde basis wordt berekend als de SKV voor 2018. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat HIC ook na 29 maart 2019 verzekeringsactiviteiten kan blijven uitoefenen in de 
EER – dit is momenteel niet het geval maar biedt wel de natuurlijke vergelijking met de 
opsplitsing van de kapitaalvereisten na de overdracht. Deze ratio bedraagt 113%, maar hierbij 
is rekening gehouden met een dividend dat in juni 2018 werd uitgekeerd en waarmee op deze 
overdracht is vooruitgelopen (op grond van het feit dat HIC na 29 maart 2019 niet meer in 
staat zal zijn verzekeringen aan te gaan in de EER).  

Bovenvermelde Solvency II balansen komen niet overeen als elke lijn voor en na de 
Overdracht bij elkaar worden opgeteld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

 Veranderingen in de kapitaalpositie – de kapitaalvereiste van HIC zal aanzienlijk 
dalen als gevolg van het wegvallen van de EER-activiteiten, en HSA zal 
bovendien worden gekapitaliseerd. Omdat HIC minder kapitaal nodig heeft zal 
het een dividend betalen aan Hiscox Group. De netto impact hiervan is een 
vermindering van de totale geldmiddelen en investeringen met £41,7 miljoen. 

 Wijzigingen in herverzekeringsovereenkomsten – annulering van de bestaande 
commerciële quotaregeling van 70% tussen HIB en HIC voor over te dragen 

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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polissen; deze regeling blijft van kracht voor niet over te dragen polissen van 
HIC). Dit zal worden vervangen door een overdracht van 90% van de 
verliesportefeuille op alle (niet alleen commerciële) bestaande risico's Er zal ook 
een nieuwe regeling voor het aandeel van 90% in commerciële quota komen voor 
nieuwe risico's verzekerd in HSA. Deze wijzigingen worden verder besproken in 
punt 4.8 hieronder). Deze wijzigingen gaan de meeste van de bovenstaande 
regels aan de activazijde aan.  

 Overige kleine aanpassingen (hoofdzakelijk binnen de groep geannuleerde 
aanpassingen). 

De risicomarge is een bedrag dat op grond van Solvency II in de technische voorzieningen 
moet worden opgenomen. Het is de bedoeling een voorziening te treffen voor het risico dat 
schadeverplichtingen meer verslechteren dan in het kapitaalvereiste is bepaald, aangezien 
daar alleen rekening wordt gehouden met de risico's van een verslechtering over een periode 
van één jaar, in plaats van tot het einde van de looptijd van de verplichtingen. In het kader 
van mijn werkzaamheden heb ik de documenten bestudeerd die de berekening van de HIC-
risicomarge bevatten, evenals de methode voor de berekening daarvan, als basis voor de 
risicomargegetallen die zijn opgenomen in de balansen van Solvency II die mij voor gebruik in 
mijn rapport werden verstrekt. Ik ben ervan overtuigd dat de berekeningen in 
overeenstemming zijn met de Solvency II regels en merk op dat de berekeningen voor HIC 
werden geverifieerd op 31 december 2016 en 31 december 2017. 

Kosten en fiscale gevolgen van de Overdracht 

4.6 Ik heb de interne analyse ontvangen die door HIC werd uitgevoerd met betrekking tot de 
mogelijke fiscale gevolgen van de Overdracht. Hoewel HIC niet in staat is om het bedrag van 
de belastingverplichtingen dat uit de Overdracht kan voortvloeien te bevestigen, begrijp ik dat 
Hiscox zich ertoe heeft verbonden om zowel HIC als HSA van kapitaal te verstrekken, zodat 
eventueel ontstane belastingverplichtingen geen wezenlijk nadelig effect op polishouders 
zullen hebben. Ik heb een analyse van de deskundige belastingadviseurs van Hiscox 
ontvangen, waaruit blijkt dat de raming van potentiële belastingverplichtingen als gevolg van 
de Overdracht in het slechtste scenario iets meer dan £13 miljoen zou bedragen en dat er 
mogelijke verzachtende maatregelen bestaan om dit bedrag te verlagen. Dit is een zeer klein 
deel van de beschikbare activa van de Hiscox groep, dus ik ben er zeker van dat er zelfs in 
het ongunstigste scenario slechts een klein risico bestaat voor de balansen van HIC en HSA 
dat belastingverplichtingen zullen ontstaan als gevolg van de Overdracht. 

4.7 Ik begrijp dat de meeste aan de Overdracht verbonden kosten zullen worden gemaakt, 
ongeacht of de Overdracht plaatsvindt, aangezien het merendeel van deze kosten betrekking 
heeft op activiteiten die plaatsvinden voor de Sanctie hoorzitting (bijvoorbeeld met betrekking 
tot juridische kosten en mededelingen aan polishouders). Daarom zie ik geen significante 
extra kosten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de Overdracht. HIC zal deze kosten 
dragen.  

Uitgaande herverzekering 

4.8 Bij een overdracht onder Part VII met overdracht van uitgaande herverzekeringen bestaat het 
risico dat herverzekeraars die niet tot de groep van de Overdrachtsondernemingen behoren 
en waarvan de contracten niet onder Engels recht vallen, de uitkering van toekomstige 
herverzekering weigeren. Alle uitgaande herverzekeringscontracten die relevant zijn voor 
deze Overdracht worden echter beheerst door Engels recht, dus dat risico bestaat hier niet. 

Herverzekeringscontracten die zijn aangekocht in 2018 (waaronder alle contracten die 
Europese risico's dekken) dekken momenteel zowel HSA als HIC. In deze contracten is HSA 
opgenomen als met naam genoemde en gedekte vennootschap van de Hiscox Group, en als 
gevolg hiervan zullen deze automatisch gedekt worden door de contracten wanneer zij 
polissen ontvangen via de Overdracht. Aangezien sommige plaatsingen aanvangen 
gedurende het jaar bestaat er ook enige dekking voor activiteiten die in 2019 zullen starten. 
Herverzekeringscontracten die in 2017 en eerder zijn afgesloten dekken HSA niet, aangezien 
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deze zijn gekocht voorafgaand aan de datum waarop de Overdracht het eerst werd 
voorgesteld. 

Voor plaatsingen waarbij alleen HIC is gedekt zal HSA worden toegevoegd als endossement 
bij het bestaande herverzekeringscontract als onderdeel van de Overdracht.  

Als gevolg van de Overdracht zullen ook enkele wijzigingen worden aangebracht in de interne 
QS- regelingen, die hier worden weergegeven:  

 Hoewel activiteiten van HIC door de 70% aansprakelijkheid QS aan HIB gedekt zullen 
blijven zal een nieuw contract worden afgesloten van HSA naar HIB, vanaf het moment 
dat HSA begint met verzekeren. 

 Het aan HIB gecedeerde percentage onder het nieuwe HSA-contract zal 90% zijn en zal 
alle activiteiten dekken, en niet alleen aansprakelijkheid – dit zal helpen om de totale 
piekblootstelling aan calamiteitenrisico's in verband met onroerend goed te verlagen.  

 Ook zal de zekerheidsketen veranderen. Waar de HIC QS is beschermd door 
afgeschermde zekerheden werkt de nieuwe HSA QS op basis van ingehouden middelen, 
waarbij pas na 36 maanden premie aan HIB zal worden betaald. Op dat moment moet 
het saldo van de premie minus de verwachte claims worden uitgekeerd. Dit zorgt ervoor 
dat HSA de middelen heeft om bruto claims uit te keren wanneer deze opeisbaar worden, 
totdat de verliezen op het contract groot genoeg zijn om ze verlieslatend te maken. Per 
31 december 2017 bedragen de netto-activa van HIB $865 miljoen. 

 Daarnaast komt er een overdracht van de verliesportefeuille van HSA naar HIB die de 
overdrachtsrisico's van HIC dekt. Dit zal QS aan HIB 90% van de bestaande 
verplichtingen die worden overgedragen van HIC aan HSA, te weten £379,4 miljoen. Dit 
contract zal ook op basis van ingehouden middelen worden afgesloten, en door de HSA 
QS te spiegelen worden de mogelijke tegenpartijkredietrisico's voor HIB beperkt. Er zal 
ook een nieuwe 90% quotaregeling worden ingevoerd voor nieuw afgesloten 
verzekeringen van HSA. 

Dividenden en kapitaalstructuur 

4.9 Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht in het kapitaalbeheersbeleid van beide 
Overdrachtsondernemingen als gevolg van de Overdracht. 

Niet-financiële gevolgen van de Overdracht 

4.10 Ik besteed hier aandacht aan de zaken die een verzekerde mogelijk heeft overwogen bij zijn 
beslissing om de oorspronkelijke polis te kopen en die daarom redelijke verwachtingen 
zouden scheppen ten aanzien van de gehele looptijd van de polis en eventuele claims. Ik heb 
in het bijzonder aandacht besteed aan de kwaliteit en de cultuur van het uitvoerend 
management van de Overdrachtsondernemingen (voor zover deze de toon en cultuur van het 
bedrijf bepalen), de afhandeling van schadegevallen, het gemak van toegang tot de 
vennootschap voor klachten of polisadministratie, cyberbeveiliging voor zover dit de gegevens 
van de klant beschermt en de wettelijke bescherming van regelgeving ten gunste van de 
verzekerde.  

Toekomstige intenties van HIC en HSA 

4.11 De Overdracht van EER-polissen van HIC aan HSA zal ervoor zorgen dat Hiscox Europese 
activiteiten kan blijven voortzetten, ongeacht de uiteindelijke uitkomst van de Brexit-
onderhandelingen en de uiteindelijke overeenkomst die wordt gesloten. Er is momenteel geen 
intentie om de activiteiten van HIC of HSA stop te zetten of deze uit te schrijven. 

Polis- en claimadministratie 

4.12 Na de Overdracht heeft Hiscox mij er over geïnformeerd dat zij voornemens is een 
bedrijfsmodel op te stellen voor polis- en claimadministratie dat voldoet aan de volgende 
normen: 
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- Consistentie met het huidige bedrijfsmodel 

- Het vermogen behouden om klanten één polis te verstrekken die risico’s in zowel het 
Verenigd Koninkrijk als de EER dekt 

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

- Na Brexit alle claims blijven uitkeren aan alle bestaande polishouders  

Ik geef hieronder een overzicht van de gevolgen van het voorgestelde bedrijfsmodel op 
verschillende soorten klanten: 

- EER-klant: Risico's voor EER-klanten worden momenteel voornamelijk verzekerd via 
HEUL. Na de grensoverschrijdende fusie tussen HSA en HEUL worden deze risico's in 
plaats daarvan rechtstreeks in HSA worden opgenomen en worden de 
hernieuwingsrechten voor deze polissen voordat de Overdracht plaatsvindt 
overgedragen aan HSA. Voor risico's van klanten in de EER die momenteel door HUL 
worden gedekt wordt de verzekeringnemer na de overdracht rechtstreeks doorverwezen 
naar, en verzekerd in, HSA. 

- Niet-EER klant met EER-risico's: Momenteel worden EER-risico's verzekerd via HUL 
in HIC. Vanaf nu zal HUL nog steeds het eerste aanspreekpunt zijn voor klanten in het 
Verenigd Koninkrijk, maar HUL zal dit risico nog steeds op HSA verzekeren via een 
DBO.  

Wat de schadeafhandeling betreft zal HUL na Brexit niet bevoegd zijn om besluiten te 
nemen of betalingen te doen met betrekking tot claims die verband houden met EER-
risico's. Wanneer een kennisgeving wordt ontvangen zal HUL de HSA-claims 
doorgeven aan het desbetreffende HSA-kantoor in de EER, dat deze claims zal 
afwikkelen en uitkeren. 

- Niet-EER klant met EER en niet-EER risico's: Momenteel worden EER en niet-EER 
risico's verzekerd door HUL (via regionale kantoren in het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland) op HIC via de DBO. HUL beheert de schadeprocedure en betaalt uit namens 
HIC. Na Brexit zal HUL haar herziene DBO's gebruiken om EER-risico's te verzekeren 
voor HSA en niet-EER risico's voor HIC. Op die manier blijft HUL het primaire 
aanspreekpunt voor de klant. Dit soort polissen vertegenwoordigt 22-24% van alle over 
te dragen polissen. 

Wat betreft claimafhandeling is HUL na Brexit niet bevoegd om beslissingen te nemen 
of betalingen te doen voor claims betreffende EER-risico's, maar kan het contact 
opnemen met de makelaar/klant in het Verenigd Koninkrijk. Na ontvangst van een 
kennisgeving zal HUL de HSA-claims doorgeven aan het desbetreffende HSA-kantoor 
in de EER om te worden afgehandeld en uitgekeerd. 

 

Als gevolg van de Overdracht zullen er ook enkele wijzigingen zijn in het bedrijfsmodel voor 
de vestiging van HUL in Ierland, dat momenteel enkele functies in het Verenigd Koninkrijk en 
sommige in andere landen van de EER vervult. Deze wijzigingen worden hieronder 
samengevat: 

- Verkoop en verzekering: er zal een wijziging plaatsvinden in de rapportagelijnen. De 
Managing Director en Underwriting Manager zullen rapporteren aan respectievelijk de 
CEO en CUO van Europa, in plaats van respectievelijk aan de UK Sales Director en 
Deputy CUO van het Verenigd Koninkrijk. 

- Operations en Dienstverlening: Dit team blijft werken vanuit Lissabon, maar 
rapporteert aan de Managing Director van het HSA-kantoor in Ierland. 

- Claimafhandeling: In Ierland zal een team voor de behandeling van schadegevallen 
worden opgericht, dat zal bestaan uit één schadebeheerder en drie 
schadebehandelaars (momenteel zijn er 3,7 fulltime equivalente medewerkers), die 
rapporteren aan de Head of Claims voor Europa. Dit zal gebeuren in de vorm van een 
nieuw team, maar de overdracht zal geleidelijk gebeuren, met de nodige ondersteuning 
van het huidige team voor het Verenigd Koninkrijk om ervoor te zorgen dat er geen 
wijzigingen in het beleid of de procedures plaatsvinden.  
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Het klantenverkeer blijft door dit nieuw bedrijfsmodel grotendeels onveranderd. Alle klanten 
die bij deze Overdracht zijn betrokken worden momenteel bij HIC ingebracht, ofwel 
rechtstreeks via hun relaties met HUL of HEUL (hoewel dit uiterst zeldzaam is), ofwel via een 
externe tussenpersoon of makelaar. Alle klanten hebben echter het recht om rechtstreeks 
contact op te nemen met Hiscox (bijv. om een claim in te dienen) en daarom heb ik 
overwogen hoe het directe contact met Hiscox zou veranderen: 

 Klanten van HEUL behouden hetzelfde aanspreekpunt als zij altijd hebben gehad, hoewel 
ze na de fusie onder HSA vallen. 

 Klanten van HUL behouden hoofdzakelijk hetzelfde aanspreekpunt dat ze altijd al 
hadden, en HUL zal een eventuele splitsing en plaatsing van risico's beheren en claims 
zo nodig doorverwijzen naar HSA. HUL blijft het rechtstreekse aanspreekpunt voor 
klanten voor de duur van hun polis. 

 De uitzondering hierop geldt voor klanten van de Ierse afdeling van HUL. Hier worden het 
personeel en de activiteiten van dit kantoor overgedragen aan de Ierse vestiging van 
HSA. Hier neemt de klant contact op met een ander bedrijf voor claims en acceptaties  
maar heeft, in ieder geval in het begin, te maken met dezelfde mensen als vroeger bij 
HUL. 

 Een klant die een transactie aangaat met HIC via een externe tussenpersoon zal geen 
verandering zien – de bemiddelaar zal op dezelfde zaken doen met HUL of HEUL als 
voorheen.  

De verzekeringnemer hoeft dus niet door nieuwe of onbekende processen te navigeren als 
gevolg van de wijziging in het bedrijfsmodel - alle wijzigingen vinden plaats binnen HUL, HIC 
en HSA. 

Gevolgen van de Overdracht op de concurrentie 

4.13 Ik ben alleen bezorgd over de gevolgen van wijzigingen voor bestaande polishouders, tenzij 
de Overdracht resulteert in een wezenlijke vermindering van de omvang van de bredere 
markt voor bepaalde soorten polissen die aan de vereisten van een polishouder zouden 
kunnen voldoen. Dit komt doordat een toekomstige potentiële polishouder die niet tevreden is 
met het product, de dienst, of enig ander aspect van de dienst die hij na de Overdracht 
ondervindt, de mogelijkheid heeft om zijn volgende polis elders te kopen. Aangezien deze 
Overdracht een reorganisatie van polissen tussen entiteiten is, zie ik geen impact op de 
concurrentieomgeving die de verschillende groepen polishouders zou beïnvloeden als gevolg 
van deze Overdracht. 

Uitvoerend management 

4.14 De uitvoerende managementteams van HIC worden niet gewijzigd. De leden van de raad van 
bestuur van HSA zijn de Group CEO, Group CFO, de CEO van Europa, de CEO van 
Verenigd Koninkrijk en de EU (die zich allen in het Verenigd Koninkrijk bevinden), de 
Appointed Director, een Non-Executive Director (‘NED’) in België en een Group NED in 
Zwitserland. Er is voorgesteld dat het Europees uitvoerend managementteam van HSA 
personeel uit het Verenigd Koninkrijk zowel als uit Europa zal omvatten die momenteel met 
HIC werken (hoewel ze in dienst zijn van HUGS of HEUL), evenals de Appointed Director in 
Luxemburg. Elke vestiging zal landelijke managementteams hebben en sommige backoffice-
diensten zullen op groepsbasis blijven worden verleend – IT; actuarieel; risicobeheer; interne 
audit; kapitaalmodellering en kapitaalbeheer; ondersteuning voor uitgaande herverzekering 
en beleggingsbeheer. 

4.15 Veel van het personeel in continentaal Europa is momenteel in dienst van HEUL. Het 
personeel dat niet wordt overgeplaatst voor de Overdracht zal overgaan als gevolg van de 
grensoverschrijdende fusie tussen HEUL en HSA naar HSA. 

ELTO 

4.16 HIC heeft ELTO, het Britse Employers' Liability Tracing Office, verzocht om details van de 
voorgestelde overdracht op haar website te publiceren en heeft zich ertoe verbonden ELTO 
op de hoogte te houden van alle werkgeversaansprakelijkheidspolissen (Employers’ Liability, 
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‘EL’) die van verzekeraar veranderen als gevolg van de Overdracht. Tijdens de laatste audits 
werd vastgesteld dat HIC voldeed aan de ELTO-vereisten. Elke derde eiser die een EL-claim 
hebben waarvoor HIC aansprakelijk is zal na de overdracht de toepasselijke verzekeraar 
nog steeds via ELTO kunnen traceren.  

 

Beheer van de activiteiten 

4.17 De IT-systemen zullen worden bijgewerkt om HSA te accommoderen, zodat polissen worden 
beheerd op dezelfde IT-systemen, ongeacht of ze al dan niet worden overgedragen.  

Dit zal als volgt gebeuren:  

Op dit moment wordt alle blootstelling van het Verenigd Koninkrijk en de EER toegewezen in 
de systemen van de verzekeraar van HIC. In de toekomst zullen alle HIC-polissen van de 
Europese kantoren van Hiscox naar HSA worden overgebracht. Voor activiteiten die in het 
Verenigd Koninkrijk worden afgesloten worden regels ingevoerd op basis van de 
risicoadressen in elke polis. Als het risico zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, blijft het aan 
HIC toegewezen; indien het zich in de EER bevindt wordt het toegewezen aan HSA.  

Er zal een script worden uitgevoerd om de adressen en risicolocaties te identificeren. Daarna 
zullen de polissen die moeten worden overgebracht naar HSA worden overgebracht middels 
een update, die op de Ingangsdatum automatisch zal plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat 
polishouders op al hun documentatie de juiste verzekeraar zien. 

In geval van gesplitste risico’s moeten de relevante componenten van de polis worden 
toegewezen aan HIC en HSA, zoals zij zijn toegewezen. Op dit moment kan het systeem dit 
voor sommige polissen automatisch identificeren, maar voor andere polissen is een 
handmatige ingreep vereist bij de verlenging. In de tussentijd zal het gesplitste risico in het 
systeem worden toegewezen aan een nieuwe gemengde verzekeraar, zodat de verzekeraar 
op de polisdocumentatie correct is weergegeven als ‘Hiscox Insurance Company Ltd voor uw 
verzekerde ondernemingen buiten de EER; Hiscox Societé Anonyme voor uw verzekerde 
ondernemingen geregistreerd in de EER’.  

Het breder beheer van polissen en claims werd reeds uitvoerig behandeld in punt 4.12 
hierboven.  

Er zullen geen belangrijke wijzigingen zijn in IT-processen als gevolg van de Overdracht.  

Contractuele regelingen 

4.18 De overdracht mag geen andere invloed hebben op de contractuele voorwaarden voor de 
overdracht van verzekeringspolissen dan het veranderen van de contractpartij van HIC in 
HSA.  

Voor niet over te dragen polishouders van HIC zouden er geen aanvullende problemen 
mogen bestaan in geval van claims als gevolg van de Overdracht. 

Wettelijke regelingen 

4.19 De primaire toezichthouders van HIC zijn momenteel de PRA en de FCA, en er zal geen 
wijziging zijn in het toezicht op niet over te dragen polishouders als gevolg van de Overdracht. 
Na de Overdracht zal er geen wijziging zijn in regelgeving voor over te dragen polishouders 
aangezien de primaire toezichthouder van HSA de Luxemburgse toezichthouder CAA is. 
Polishouders in de EER die reeds verzekerd zijn via de kantoren van HIC in de EER zijn 
reeds onderhevig aan de regelgeving in hun land, en dit verandert niet. 

Bovendien heeft HSA een kantoor in het Verenigd Koninkrijk, dat wordt opgericht in de 
uitoefening van de vestigingsrechten. De vestiging van HSA in het Verenigd Koninkrijk zal 
aanvullende Europese risico’s verzekeren op basis van een DBO met HUL. HSA zal ook 
rechtstreekse autorisatie van het kantoor in het Verenigd Koninkrijk aanvragen bij de PRA 
zodat (zelfs als het vestigingsrecht niet langer van toepassing is nadat het Verenigd Koninkrijk 
de EU heeft verlaten) de PRA en FCA rechtstreeks de vestiging van HSA in het Verenigd 
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Koninkrijk zullen reguleren. De vestiging van HSA in het Verenigd Koninkrijk zal naar 
verwachting worden opgericht en de kennisgevingsprocedure inzake de regelgeving van 
Vrijheid van Vestiging zal voor het einde van oktober 2018 worden afgerond. Hoewel over te 
dragen polishouders die niet worden beschouwd als zijnde verzekerd via de vestiging van 
HSA in het Verenigd Koninkrijk niet langer onderhevig zullen zijn aan de overkoepelende 
principes die gereguleerde bedrijven volgens de FCA moeten volgen, betekent het feit dat de 
vestiging van HSA in het Verenigd Koninkrijk deze principes moet volgen dat HSA rekening 
zal blijven houden met de gedragsrichtlijnen die momenteel worden gevolgd door HIC, voor 
zover deze niet in strijd zijn met het Luxemburgse stelsel. 

De niet over te dragen polishouders van HIC die in aanmerking komen voor bescherming 
onder de FSCS zullen deze bescherming behouden in het geval dat claims niet volledig uit de 
huidige reserves, kapitaal en herverzekering kunnen worden uitgekeerd. 

De FSCS-bescherming zal ook van toepassing blijven op claims uit hoofde van over te 
dragen polissen die in aanmerking kwamen voor deze bescherming en zich voor of na de 
ingangsdatum van de Overdracht voordoen, aangezien HSA een deelnemende onderneming 
is die onder de FSCS-regelgeving valt (aanvankelijk als een nieuw EER-bedrijf dat zijn 
vestigingsrechten voor vestiging en dienstverrichting uitoefent, en daarna als een 
geautoriseerde vestiging in het Verenigd Koninkrijk). De FSCS-bescherming zal daarna 
eindigen bij hernieuwing voor over te dragen polissen die in de toekomst bij HSA worden 
hernieuwd en die beschermd zullen zijn onder het Luxemburgs systeem, zoals beschreven in 
punt 3.7. Ik heb met twee verschillende advocaten dit besproken om te bevestigen hoe deze 
FSCS-bescherming verdergaat. Over te dragen polishouders die niet in aanmerking kwamen 
voor bescherming onder de FSCS zullen in aanmerking komen onder het Luxemburgs 
systeem. 

Hoewel de FSCS bescherming biedt voor personen en kleine ondernemingen, zoals 
besproken onder punt 3.7, biedt het Luxemburgs systeem bescherming voor alle 
polishouders. Daarom zal er een stijging zijn van het beschermingsniveau voor polishouders 
die geen toegang hadden tot FSCS voor de overdracht. Het is voor het overige niet evident 
om de FSCS en het Luxemburgse systeem met elkaar te vergelijken. De FSCS dekt minstens 
90% van in aanmerking komende claims, zonder bovengrens (bepaalde activiteiten worden 
voor 100% gedekt) en wordt gefinancierd door een heffing op de rechthebbende 
ondernemingen (d.w.z. ondernemingen wier klanten de bescherming van de FSCS kunnen 
inroepen). Het Luxemburgs systeem, zoals besproken onder punt 3.7, dekt alle claims in een 
bevoorrechte volgorde, waarbij verzekeringsschuldeisers voorrang hebben op alle andere 
schuldeisers. De FSCS is een onafhankelijke instantie, en als zodanig zijn de fondsen die zij 
aanhoudt niet toegankelijk voor verzekeraars in geval zij failliet gaan; het Luxemburgse 
systeem maakt gebruik van een 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 wezenlijk verschil is in beveiliging van bescherming 
tussen de FSCS en het Luxemburgs systeem, aangezien de FSCS-bescherming doorgaat 
voor in aanmerking komende over te dragen polissen (d.w.z. polissen die eerder toegang 
hadden tot de FSCS) tot aan hun verlenging, er geen gevolgen zullen zijn voor de verschillen 
tussen deze polissen.  

 

Na de overdracht zullen de niet over te dragen polishouders van HIC toegang blijven houden 
tot de FOS, indien zij voor de overdracht toegang hadden tot de FOS. De activiteiten van HIC 
zullen namelijk onder de verplichte rechtsmacht van de FOS blijven vallen. Alle over te 
dragen polishouders van HIC die momenteel toegang hebben tot de FOS kunnen een klacht 
bij de FOS blijven indienen over de gereguleerde activiteiten van HIC of het kantoor van HSA 
in het Verenigd Koninkrijk; d.w.z. over gereguleerde activiteiten die worden uitgeoefend in het 
Verenigd Koninkrijk. Voor andere klachten hebben zij toegang tot een Ombudsman voor het 
verzekeringswezen, beheerd door de ACA, en tot de ULC. Zij kunnen klachten ook 
rechtstreeks richten aan de CAA. In ieder geval zullen deze klanten hun recht om een klacht 
in te dienen bij een onafhankelijke ombudsman niet verliezen, mochten zij dat 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 bestaan in hoe 
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Solvency II werd geïmplementeerd in elk Europees gebied (het Verenigd Koninkrijk eist 
bijvoorbeeld een externe audit van de SKV voor Standaardformule-bedrijven en heeft een 
aantal belangrijke functionele rollen van Solvency II opgenomen in de Senior Insurance 
Managers regelgeving. Hoewel Luxemburg een minder geformaliseerd proces heeft dan het 
Verenigd Koninkrijk, worden de belangrijkste functionele rollen gewoonlijk gespecificeerd in 
een beschrijvend rapport over het governancesysteem en de ORSA), verandert het algemene 
streefniveau van het kapitaal dat verzekeringsondernemingen moeten aanhouden en de 
verplichtingen inzake risicobeheer die de Solvency II-wetgeving vereist niet. Met name de 
berekening van de Standaardformule verschilt tussen de Europese lidstaten niet, zodat er 
geen reëel risico bestaat dat wezenlijke verschillen in de veiligheid van de verzekeringnemer 
het gevolg zijn van de overstap van de ene EU-regelgever naar de andere.  

Cyberveiligheidsrisico 

4.20 Het risico van cyberveiligheidrisico is momenteel een relatief nieuwe en toenemende dreiging 
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 het verstoren van de normale activiteit van de 
onderneming. Cyberveiligheid staat daarom steeds hoger op de agenda Het is een redelijke 
verwachting van een klant dat zijn/haar verzekeraar de nodige stappen neemt om zijn/haar 
vertrouwelijke gegevens te beschermen. 

De meeste gegevens van HIC worden elektronisch bewaard in een primair gegevenscentrum 
in het Verenigd Koninkrijk dat worden gerepliceerd naar het tweede gegevenscentrum in 
Frankrijk. De overige gegevens worden bewaard op Microsoft Azure-locaties of bij derden. Er 
wordt aandacht besteed aan wetgeving inzake gegevensbescherming en al het interne 
personeel moet regelmatig periodieke trainingen inzake cyber- en gegevensbeveiliging 
volgen. PwC voert de externe audits uit die ook informatiebeveiliging inhouden. 

De verwachting is dat de HSA hetzelfde werkingsmodel zal volgen.  

Gedragsrisico 

4.21 De belangrijkste gebieden waar voor HIC en HSA gedragsrisico kan optreden zijn het 
aanvraag- en acceptatieproces van de polis en de claimafhandeling. Het is de bedoeling dat 
wijzigingen in elk van deze processen tot een minimum worden beperkt, zoals hierboven 
meer in detail is beschreven Voor HIC en HSA zijn de Raden van Bestuur de 
eindverantwoordelijken voor het gedragsrisico. Het toezicht op de naleving van de 
regelgeving zal vóór en na de Overdracht voor over te dragen polishouders door 
verschillende personen worden uitgevoerd, aangezien de compliancefunctie van HSA een 
van de belangrijkste functies is die in Luxemburg is gevestigd. Het Complianceteam van HSA 
zal bestaan uit de Head of Legal & Compliance, de Compliance Manager en een Compliance 
Analyst. De Compliance-functie in HSA zal worden uitgevoerd met aanvullende steun van de 
Hiscox Group Compliancefunctie.  

Eerstelijnsdistributie, verzekeringsacceptatie en claimsprocessen zullen niet veranderen als 
gevolg van Brexit (met enkele uitzonderingen, bijv. Europese claims van de Verenigd 
Koninkrijk-vestiging zullen worden behandeld door het Europese Claimsteam). Het 
gedragsrisico in Europa wordt momenteel beheerd via de Europe Customer and Conduct 
Group’ (‘EUCC’), dat op zijn beurt toezicht houdt op plaatselijke producttoezichtgroepen 
(‘POG’), één voor Duitsland, Frankrijk, de Benelux en het Iberisch schiereiland. De UK 
Customer and Conduct Group (‘UKCC’) beheert het gedragsrisico voor de bedrijfseenheid in 
het Verenigd Koninkrijk en 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 de EUCC rapporteert voor 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 zal de nieuwe Ierse POG onder de bevoegdheid van de EUCC vallen, die 
zal rapporteren aan de Raad van Bestuur van HSA. De UKCC zal blijven rapporteren aan de 
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Raad van Bestuur van HUL. Controle van naleving van de distributie- en 
verzekeringsacceptatieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk via HUL zal gebaseerd zijn op 
periodieke rapporten van HUL aan de EUCC.  

De EUCC wordt voorgezeten door de CEO Europe (en HSA Director) en omvat de Europe 
CUO, Head of Europe Claims en de voorzitter van elk van de plaatselijke POG’s, de HSA 
Compliance Manager en de Group Compliance Manager. Dit blijft ongewijzigd, met 
uitzondering van de Group Compliance Manager die na de Overdracht slechts bij uitzondering 
aanwezig zal zijn. De UKCC wordt voorgezeten door de directeur van het UK Broker Channel 
en omvat de directeur van het UK Direct Channel, de Head of Claims, de UK Head of 
Alternative Distribution, de deputy UK CUO, de UK Conduct and Complaints Manager en de 
UK Compliance Manager. Na de Overdracht zal de HSA Compliance Manager aanwezig zijn 
op de UKCC wanneer zaken die van invloed zijn op HSA worden besproken. 

Het is niet de bedoeling dat de processen die worden gevolgd voor het monitoren van het 
gedragsrisico materieel veranderen tussen HIC en HSA.  

Gevolgen van Brexit 

4.22 Het hele doel van de voorgestelde Overdracht is om de risico's die voortvloeien uit Brexit te 
beperken. Door polissen over te dragen van HIC aan HSA garanderen de 
Overdrachtsondernemingen dat ze in de toekomst deze polissen zullen kunnen blijven 
bedienen. Voor over te dragen polishouders zal het risico dat geldige claims niet wettelijk 
kunnen worden uitgekeerd na Brexit dus worden weggenomen zodra de Overdracht heeft 
plaatsgevonden. Indien de Overdracht niet plaatsvindt zou het, aangezien er op de datum 
waarop dit rapport wordt opgesteld geen overeenkomst bestaat over het al dan niet 
voortzetten van het vestigingsrecht, voor HIC onrechtmatig kunnen worden om contracten uit 
te voeren of claims aan EER-polishouders uit te keren 

De rechten van polishouders met niet over te dragen polissen van HIC worden niet door 
Brexit aangetast. Er bestaan op de Ingangsdatum geen HSA-polishouders. 
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5. Potentiële impact van de Overdracht op 
belanghebbenden 

Overzicht van uitgevoerde analyse 

5.1 Bij het beoordelen van de impact van de voorgestelde Overdracht op de zekerheid van 
polishouders heb ik zowel de impact van de Overdracht op de beschikbare financiële 
middelen ter ondersteuning van polishouders onderzocht. als de impact van een aantal niet-
financiële gevolgen op de manier waarop de ervaring van een klant kan veranderen als 
gevolg van de Overdracht. Ik heb de volgende stappen gevolgd: 

 
(i) Ik heb de specifieke omstandigheden van verschillende soorten polishouders onderzocht 

en deze onderverdeeld in afzonderlijke groepen met vergelijkbare kenmerken.  

(ii) Ik heb het bestaande management- en governancekader en de toekomstige intenties en 
strategieën van de Overdrachtsondernemingen onderzocht. 

(iii) Ik heb de positie van elke groep polishouders vergeleken in het geval dat de Overdracht 
doorgaat met de positie waarin ze zouden zijn als de Overdracht niet doorgaat. Ik heb de 
positie van polishouders conform de volgende rubrieken onderzocht: 

(a) Financiële middelen die beschikbaar zijn om toekomstige claims van polishouders uit 
te keren; 

 (b) TCF (met een specifieke focus op het verwerken van claims); 

 (c) Het gemak waarmee een nieuwe claim kan worden ingediend; 

 (d) Bescherming van klantgegevens; 

 (e) De impact van Brexit; en 

 (f) Overige overwegingen. 

(iv) Ik heb ook de positie van polishouders voor en na de Overdracht vergeleken in 
verschillende stressscenario's, om na te gaan of de Overdrachtsondernemingen in staat 
zijn om met ongunstige scenario’s om te gaan. 

(v) Na de wijziging voor elke groep polishouders in elk van deze categorieën te hebben 
overwogen en de resultaten van de stressscenario’s in overweging te hebben genomen, 
heb ik mij een oordeel gevormd over de gevolgen van de Overdracht voor elk van de 
groepen polishouders. 

De opsommingstekens (i) t/m (iii) hierboven volgen hier in deel 5 van het rapport. De 
stresstesten (opsommingsteken (iv)) staan in sectie 6 en mijn conclusies (opsommingsteken 
(v)) zijn weergegeven in deel 7. 

Identificatie van de groepen polishouders 

5.2 Reden voor de indelingen van de groepen polishouders 

5.2.1 Kenmerken van de polishouders 

Ik heb een aantal kenmerken van polishouders vastgesteld die van invloed kunnen zijn op de 
gevolgen van de Overdracht voor klanten. Tot de kenmerken van de polishouder die ik in 
overweging heb genomen behoren: 

 

 De Overdrachtsonderneming die na de Overdracht de dekking zal verlenen. 
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 De aard van het toezichtstelsel en andere vormen van bescherming van polishouders die 
vóór en na de Overdracht van toepassing zijn op de verschillende groepen polishouders. 

 De aard van het soort activiteit en of polishouders: 

i) houder zijn van een verzekeringspolis of herverzekeringspolis; 

ii) houder zijn van een verplichte of niet-verplichte verzekeringspolis; of 

iii) houder zijn van een polis die verband houdt met oudere risico's of met producten 
waarvoor nog steeds een verzekeringsacceptatiecontrole moet worden 
uitgevoerd. 

 

 De tijdsduur waarin polishouders waarschijnlijk voordelen blijven ontvangen uit hoofde 
van hun polissen.  

 Het vermogen van polishouders om toegang te krijgen tot de financiële middelen van elke 
Overdrachtsonderneming in het geval dat zij failliet verklaard worden, reorganiseren of 
insolvent worden en hoe dit verandert als gevolg van de Overdracht. 

5.2.2 Redenering van het groeperen van polishouders 

Bij het selecteren van de correcte groepen polishouders voor mijn onderzoek heb ik rekening 
gehouden met het volgende: 

 Op grond van titel IV van de Solvabiliteit II-richtlijn hebben houders van 
verzekeringspolissen voorrang op houders van herverzekeringspolissen bij een 
insolventie van een verzekeringsbedrijf. Het onderscheid tussen houders van 
verzekeringspolissen en houders van herverzekeringspolissen wordt belangrijk als er een 
aanzienlijk risico bestaat dat een of beide Overdrachtsondernemingen op korte termijn 
insolvent kunnen worden. Gezien de niveaus van wettelijke kapitaaldekking die HIC 
geniet acht ik een dergelijke mogelijkheid niet waarschijnlijk. Ik merk ook op dat het aantal 
houders van herverzekeringspolissen niet materieel is. HIC verzekert voornamelijk risico's 
van particuliere klanten, met name vermogende particulieren en MKB-bedrijven. HIC 
heeft geen strategie voor het accepteren van herverzekeringen, maar er kunnen zich 
omstandigheden voordoen waarin zij een herverzekeringspolis verstrekken om hetzelfde 
type onderliggende blootstellingen aan deze kleine en middelgrote ondernemingen en 
vermogende particulieren te dekken. Een voorbeeld hiervan is wanneer een 
beroepsvereniging schadevergoeding biedt voor haar leden via een onderlinge 
verzekering, maar de onderlinge verzekering een schade-excedentherverzekering bij HIC 
koopt. Deze regelingen zijn zeer ongebruikelijk en vergen een doorverwijzing naar het 
senior verzekeringsmanagement. Hoewel het onmogelijk is om herverzekeringspolissen 
te onderscheiden van verzekeringspolissen in de gegevens die mij werden verstrekt, zijn 
deze herverzekeringsregelingen normaal gesproken goed bekend bij het beheer van 
verzekeraars en komen zij in geringe mate voor. HIC is niet op de hoogte van 
Overdrachtspolissen die herverzekeringspolissen zijn. Gezien het bovenstaande maak ik 
in mijn analyse geen onderscheid tussen houders van verzekeringspolissen en houders 
van herverzekeringspolissen. 

 Gezien het aantal polishouders met een over te dragen polis die op dit moment in 
aanmerking komt voor FSCS-bescherming heb ik specifiek rekening gehouden met de 
belangen van die polishouders, ten opzichte van die polishouders die momenteel geen 
recht hebben op FSCS-bescherming (minder dan 5% van de totale overdracht). Om 
herhaling te voorkomen in de analyse die hierna volgt beschouw ik de twee groepen van 
polishouders met een over te dragen polis als één, met uitzondering van de overweging 
hoe dit recht kan wijzigen. 
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5.2.3 Gekozen groepen polishouders 

Op basis van mijn analyse van de kenmerken van polishouders en het feit dat er geen 
praktische wijziging is in de regelgeving als gevolg van de Overdracht, heb ik de volgende 
drie groepen polishouders geïdentificeerd. Dit zijn: 

 

 Over te dragen HIC-polishouders die momenteel FSCS-bescherming genieten;  

 Over te dragen HIC-polishouders die momenteel geen FSCS-bescherming genieten; en 

 Niet over te dragen HIC-polishouders. 

Er bestaan vóór de Ingangsdatum van de Overdracht geen HSA-polishouders. 

Beschikbare financiële middelen voor uitkering van claims aan polishouders  

5.3 Benadering voor het beoordelen van de impact van de Overdracht op de beschikbare financiële 
middelen 

In de volgende delen ga ik in op een aantal zaken die bijdragen aan de verandering in de 
financiële middelen voor de verschillende groepen polishouders als gevolg van de Overdracht. 
Allereerst behandel ik in detail de wijzigingen in de activa en passiva (in de vorm van 
vermogensmix, reserveringen voor claims, herverzekeringsovereenkomsten en 
pensioenverplichtingen) die van invloed zullen zijn op de IFRS- en Solvency II-balans van de 
Overdrachtsondernemingen. Vervolgens bekijk ik de wijzigingen in de kapitaalvereisten van de 
Overdrachtsondernemingen als gevolg van de Overdracht en ga ik na hoe eenvoudig daaraan 
kan worden voldaan.  

5.4 Beoordeling van de aard van de beschikbare activa om te voldoen aan de verplichtingen jegens 
polishouders 

Bij het beoordelen van de impact van de Overdracht heb ik rekening gehouden met de aard 
van de activa binnen elke Overdrachtsonderneming vóór en na de Overdracht. De activa van 
elke Overdrachtsonderneming kan worden ingedeeld in vier globale categorieën. 

 

 Aandelen - HSA en HIC houden beide geen directe aandelen aan, maar zijn blootgesteld 
aan aandelen door het aanhouden van fondsen, die in de onderstaande tabel worden 
weergegeven als 'risicovolle activa'.  

 Beleggingen en kasmiddelen - Financiële beleggingen die door de 
Overdrachtsondernemingen worden aangehouden, worden voornamelijk in obligaties 
aangehouden. HSA bezit een vrij beperkt bedrag aan kasmiddelen; HIC over een vrij 
aanzienlijk bedrag aan kasmiddelen. 

 Herverzekeringsaandeel van voorzieningen – Afhankelijk van de specifieke voorwaarden 
van de relevante herverzekeringsovereenkomsten, zijn herverzekeringsactiva in staat om 
verliezen op te vangen die voortvloeien uit de onderliggende herverzekerde 
verzekeringsverplichtingen, waardoor de financiële risico’s worden beperkt. De aard en 
mate van gebruik van dergelijke regelingen is in lijn met mijn verwachtingen voor de 
Overdrachtsondernemingen. 

 Overige activa - Overige activa op de balans omvatten hypotheken en leningen, diverse 
activa die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering, zoals debiteuren, lopende rente en 
huur en saldi verschuldigd van andere leden van Hiscox die grotendeels ontstaan als 
gevolg van het doorberekenen van kosten tussen groepsmaatschappijen. HSA bezit hier 
vóór de Overdracht veel van, aangezien het op dat moment geen verzekeringsactiviteiten 
heeft uitgeoefend en derhalve geen verzekeringsreserves zijn aangelegd (die normaliter 
voornamelijk in beleggingen en in contanten worden gehouden) om claims uit te keren. 
Deze saldi komen overeen met mijn verwachtingen voor een bedrijf van deze aard. 
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Onderstaande tabel toont elke activagroep als een percentage van de totale activa voor HIC 
en HSA per 1 januari 2019, vóór en na de Overdracht. Dit is gebaseerd op prognoses van 
HIC. 

 

Bron: Jaarverslagen; IFRS; en managementinformatie 

Over het geheel genomen zal de vermogensmix voor HIC naar verwachting slechts licht 
veranderen. Investeringen en contanten worden door de Overdracht aan HSA gereduceerd. 

Naar verwachting zal de totale vermogensmix voor HSA veranderen als gevolg van de 
Overdracht. Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging van 56% van het 
herverzekeringsaandeel van voorzieningen die voor het grootste deel voortvloeien uit de 
regelingen met HIB; aangezien HSA voorafgaand aan de Overdracht geen 
verzekeringsverplichtingen heeft kan zij evenmin van tevoren herverzekeringsactiva hebben. 

Bij HSA zal na de Overdracht een belangrijke herverzekeringsregeling worden getroffen met 
HIB, op basis van bedragen die zullen worden ingehouden, waarbij HSA de middelen 
bewaart totdat er meer zekerheid bestaat over de passiva die door de 
herverzekeringsdekking worden beschermd. De beleggingsactiva voor HSA zullen geheel in 
liquide middelen worden aangehouden. Het deel 'overige activa' van de totale activa voor 
HSA is gelijk aan vóór de Overdracht bij HIC. Ik wijs er ook op dat zowel HIC als HSA 
(althans om te beginnen in het geval van HIC), de Solvency II-regels dienen te volgen die het 
bedrag van bepaalde activa die kunnen bijdragen aan het eigen vermogen van een 
onderneming zullen beperken, om zo aan hun wettelijke kapitaalvereisten te voldoen.  

Ik zie derhalve geen enkele kwestie die verband houdt met de activa op de balans die door 
de Overdrachtsondernemingen worden aangehouden en die voor mij aanleiding zouden 
kunnen zijn tot specifieke aanvullende analyses of te concluderen dat dit een negatief effect 
op de polishouders van HIC of HSA zou hebben. Ik stel vast dat er geen wijziging in de 
algehele activamix van de Overdrachtsondernemingen is voorzien als direct gevolg van de 
Overdracht. 

Ik begrijp ook dat HIC samen met de PRA de mogelijkheid heeft onderzocht om een deel van 
het Tier 2-kapitaal op zijn balans op te nemen. Solvency II maakt een onderscheid tussen 
verschillende ‘tiers’ (lagen) kapitaal (tier 1 t/m 3) op basis van de mate waarin deze 
toegankelijk worden geacht in tijden van stress (waarbij tier 1 de hoogste standaard is). 
Momenteel bestaat 100% van het eigen vermogen van HIC uit Tier 1-kapitaal, en zo ook het 
voorgestelde eigen vermogen voor HSA. HIC heeft PRA verzocht om een deel van het Tier 2-
kapitaal in hun balans op te nemen, binnen de Solvency II toegestane grenzen. Er is niet 
besloten om een aanvraag in te dienen en het besluit om dit al dan niet toe te staan is van 
regelgevende aard, en de overdracht is op geen enkele wijze afhankelijk van het indienen 
van een aanvraag. Ik begrijp van de Overdrachtsondernemingen dat het niet de bedoeling is 
de kapitaalstructuur van HSA in de nabije toekomst te wijzigen, maar dat toekomstige 
wijzigingen in ieder geval zouden moeten voldoen aan de Solvency II-regels inzake de 
toelaatbaarheid van activa om aan de kapitaalvereisten te voldoen. Aangezien deze 
mogelijke verandering aan toekomstige goedkeuring door de toezichthoudende instanties zal 

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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zijn onderworpen en zij deel uitmaakt van de normale bedrijfsactiviteiten van HIC en HSA, en 
niet gerelateerd aan de Overdracht, ga ik hier verder niet op in. 

5.5 Waardering van verzekeringsverplichtingen 

Ik heb rekening gehouden met de waardering van verzekeringsverplichtingen, opgenomen in 
elke balans van de Overdrachtsonderneming. Het proces van het taxeren van 
verzekeringsverplichtingen is inherent onzeker, vanwege onbekende toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden en het effect dat deze kunnen hebben op de frequentie 
en kosten van claims. Toekomstige wetswijzigingen kunnen bijvoorbeeld het aantal claims 
waaraan verzekeraars zijn blootgesteld doen toenemen, inflatie kan de kosten van herstel 
van verzekerde gebeurtenissen veranderen en er kunnen nieuwe soorten claims ontstaan die 
op dit moment niet zijn voorzien. Recente voorbeelden van deze onzekerheid zijn onder meer 
de door de markt waargenomen aanzienlijke toename (en daaropvolgende daling) van het 
aantal claims bij EL-polissen voor door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en de steeds hoger 
wordende kosten in de markt voor periodieke betalingsopdrachten voor calamiteitsletsel. 

Bij het uitvoeren van mijn analyse van de relatieve impact van de Overdracht op verschillende 
groepen polishouders heb ik de geschiktheid van de methoden en aannames onderzocht die 
door de Overdrachtsondernemingen werden gebruikt om hun verzekeringsverplichtingen te 
waarderen.  

Het Reserveringsteam voert elk kwartaal een volledige actuariële reserveherziening uit, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een verscheidenheid aan standaard actuariële technieken 
zoals Chain Ladder, Bornhuetter Ferguson en Loss Ratio-methoden. Het reserveringsproces 
wordt voortgezet in de huidige vorm en zal ook na de Overdracht worden uitgevoerd door 
dezelfde teams en medewerkers. 

De voorlopige resultaten worden besproken in het HIC Pre-Reserving Committee, en zo 
nodig worden wijzigingen aangebracht waarna de cijfers definitief worden gemaakt. 
Governance omvat het valideren van methoden en veronderstellingen en intercollegiale 
toetsing binnen de afdeling Group Actuarial. Er worden bijeenkomsten gehouden met 
divisieverzekeraars om wijzigingen in onderliggende blootstellingen, koerswijzigingen en 
verzekeringsacceptatiestrategie te bespreken, met het claimsteam om onzekerheid rond 
belangrijke claims te bespreken, met het herverzekeringsteam om ervoor te zorgen dat de 
programma's in aanmerking worden genomen en met de management- en financiële teams 
om onzekerheden op te lossen. 

Voor Solvency II moet HIC een economische balans opstellen, waarvoor de relevante 
actuariële beste schatting als uitgangspunt wordt genomen. 

Aangezien de algehele reserveringsfilosofieën van de Overdrachtsondernemingen dezelfden 
zijn zullen er geen gevolgen zijn voor de beveiliging van de over te dragen polishouders. 

Ik heb een analyse uitgevoerd om mijzelf ervan te overtuigen dat de 
verzekeringsverplichtingen in lijn zijn met mijn verwachtingen voor dergelijke 
verzekeringsactiviteiten. Deze analyse had betrekking op: 

 

 Een beoordeling van beide interne reserverapporten over de onderneming, opgesteld 
door bevoegde actuarissen;  

 Een beoordeling van de methoden die zijn gebruikt om de reserves te ramen in 
vergelijking met de beste praktijken uit de sector;  

 Een specifieke beoordeling van de berekening van de Solvency II-risicomarge als 
onderdeel van de technische voorzieningen van Solvency II; 

 Een aantal gesprekken met sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor het 
schatten van de waarde van verzekeringsverplichtingen binnen de actuariële en 
claimmanagementfuncties, waarbij de analyses en resultaten van deze analyses worden 
besproken; en 
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 De overweging van de werkelijke afvloeiingswinst of het werkelijke afvloeiingsverlies 
die elk van de Overdrachtsondernemingen in voorgaande verzekeringstechnische 
jaren heeft laten zien. 

Gevolgen voor de verschillende groepen polishouders 

Aangezien de reservering voor zowel HSA als HIC door hetzelfde actuariële team zal worden 
uitgevoerd, met dezelfde processen rondom de reserveringsfilosofie en governance, zie ik 
geen verandering in de manier waarop verplichtingen van polishouders zullen worden 
gekwantificeerd als een gevolg van de Overdracht. Daarom zie ik geen materiële impact op 
de groepen polishouders van wijzigingen in het provisioneringsproces met betrekking tot de 
voorgestelde Overdracht. 

Gevolgen voor bestaande herverzekeraars 

5.6 Uitgaande herverzekeringsovereenkomsten  

Uitgaande herverzekeringspolissen die in 2018 zijn afgesloten hebben expliciet betrekking op 
zowel HIC als HSA. Bij oudere polissen die momenteel alleen betrekking hebben op HIC 
wordt HSA als onderdeel van de Overdracht toegevoegd om herverzekerde partij te worden 
onder de polis. Herverzekeringsactiva en de daaraan verbonden verplichtingen worden op 
onder de Overdracht overgedragen, waarbij de naam van de herverzekerde partij zal 
veranderen van HIC in HSA.  

HIC heeft bevestigd dat alle externe herverzekeringsovereenkomsten die betrekking hebben 
op HIC momenteel onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk vallen, zodat er geen 
contracten zullen zijn waarbij de erkenning van de Overdracht kan worden aangevochten 
onder de wet van een ander rechtsgebied.  

De Overdracht zal naar verwachting geen effect hebben op de herverzekeringsactiva en -
verplichtingen die samenhangen met niet over te dragen polissen. 

Gelet op het voorgaande stel ik vast dat de Overdracht als gevolg van 
herverzekeringsovereenkomsten geen materieel nadelig effect heeft voor de polishouders 
van de Overdrachtsondernemingen.  

Pensioenregelingsverplichtingen 

5.7 Pensioenregelingsverplichtingen 

Zoals besproken in punt 3.17 heeft het management van Hiscox mij laten weten dat HIC 
sinds 1 april 2001 geen personeel in dienst heeft dat in aanmerking komt voor de 
pensioenregeling, en dat HSA dat nooit heeft gehad. Desondanks ben ik door 
pensioenspecialisten binnen mijn team geadviseerd dat The Pensions Regulator, de Britse 
toezichthouder voor pensioenen, uitgebreide bevoegdheden heeft in geval van een verzuim, 
en dat zij andere leden van de Hiscox Group zou kunnen aanspreken voor het innen van 
gelden. Daarom heb ik verder stilgestaan bij de gevolgen van een extreme gebeurtenis voor 
de pensioenregeling.  

 
De Hiscox-groep heeft de impact van de verslechtering van de verplichtingen uit hoofde van 
de pensioenregeling op zijn groepskapitaalvereiste in een model vervat en houdt met 
betrekking tot dat risico een aanvullend kapitaal aan op een niveau van gebeurtenissen 1 
keer in 200 jaar. Het aanvullende kapitaalvereiste dat het na diversificatievoordelen genereert 
ligt aanzienlijk onder het niveau van de garantie (£ 50m) die door Hiscox Group aan HUGS 
wordt verstrekt, zodat het risico voor de balans van HIC (of HSA) onwaarschijnlijk is, namelijk 
omdat hiervoor eerst de zekerheid moet zijn opgebruikt en HUGS niet in staat moet zijn om 
aan de verplichting te voldoen met kapitaalmiddelen, voordat The Pensions Regulator zal 
overwegen haar ruimere bevoegdheden uit te oefenen). In elk geval bestaan deze potentiële 
verplichtingen zowel vóór als na de Overdracht, zodat de situatie voor de 
Overdrachtsondernemingen niet echt verandert. 
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Derhalve concludeer ik dat de kans klein dat toekomstige pensioenrisico’s invloed hebben op 
de balans van HIC. 

Overweging van kapitaal en risico 

5.8 Vaststelling van het kapitaal 

Ik heb de waarde van de netto activa van elke Overdrachtsonderneming vergeleken met het 
risico waaraan elk Overdrachtsonderneming wordt blootgesteld op basis van de 
standaardformule voor het berekenen van het SKV voor elke onderneming. Dit is een 
reguleringsformule die beschikbaar is voor HIC (en in de toekomst beschikbaar zal zijn voor 
HSA; deze heeft nog geen solvabiliteitskapitaalvereiste gepubliceerd omdat de onderneming 
eerst onlangs werd opgericht) en doordat beiden de standaardformule gebruiken is het 
berekenen van hun SKV een consequente vergelijking. Ik heb de schattingen van de 
standaardformule op 31 december 2016 en 31 december 2017, evenals de geschatte cijfers 
op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020 voor HSA en HIC voor 
vergelijkingsdoeleinden beoordeeld. 

Deze schattingen vergelijken in principe de waarde van de economische middelen van elke 
juridische entiteit, ten opzichte van de schattingen van de Overdrachtsondernemingen van 
het bedrag aan kapitaal dat nodig is om zeker te stellen dat polishouders in het kader van 
Solvency II over een tijdshorizon van één jaar een zekerheid genieten van 99,5%. De risico's 
waarmee in deze schattingen rekening is gehouden zijn onder meer: 

 

 De mogelijke verslechtering van de verzekeringsverplichtingen; 

 Mogelijke verliezen uit beleggingen; 

 Potentiële verliezen als gevolg van het in gebreke blijven van derden waaraan elke 
juridische entiteit is blootgesteld; en 

 Potentiële verliezen als gevolg van operationele risico's.  

Ik merk op dat deze Standaardformule-schattingen: 

 

 werden opgemaakt door voldoende gekwalificeerde personen binnen de 
Overdrachtsondernemingen; 

 zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Raden van Bestuur van de 
Overdrachtsondernemingen; en  

 overeenkomen met de schattingen die aan de PRA zijn voorgelegd, voor zover van 
toepassing. 

Hoewel ik geen gedetailleerde verificatie heb uitgevoerd van de berekeningen die de 
Overdrachtsondernemingen hebben uitgevoerd met behulp van de Standaardformule, merk ik 
op dat de resultaten van deze berekeningen op 31 december 2016 en 31 december 2017 
voor HIC zijn geverifieerd als onderdeel van de audit van het Solvency and Financial 
Condition Report (‘SFCR’).  

Aangezien de Standaardformule gebaseerd is op de verzekeringsrisico's binnen de 
'gemiddelde' verzekeringsmaatschappij zal deze het risicoprofiel van beide 
Overdrachtsondernemingen niet perfect weergeven.  

HIC maakt momenteel gebruik van een intern economisch kapitaalmodel ('ECM') voor het 
nemen van zakelijke beslissingen, naast de berekening van de Standaardformule voor 
wettelijke kapitaalvereisten. Voorgesteld wordt dat HSA na de Overdracht hetzelfde model zal 
gebruiken. 
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Ik heb daarom de methodologie en de belangrijkste verschillen onderzocht tussen de 
standaardformule en de ECM van de Overdrachtsondernemingen, aangezien dit aanvullend 
inzicht biedt in de kapitaalvereisten van de Overdrachtsondernemingen. Daartoe heb ik de 
beoordeling door HIC van de geschiktheid van de standaardformule voor wettelijke 
kapitaalvereisten beoordeeld, samen met de ORSA van HIC voor 2017 en hun ontwerp-
ORSA voor 2018. Bij het bepalen van zijn kapitaalvereisten berekent HIC zijn kapitaalvereiste 
met de ECM op basis van zowel een eenjarige basis, voor consistentie met de berekening 
volgens de Standaardformule, en op de uiteindelijke basis, waarbij de passiva gestructureerd 
worden naar hun vervaldatum en ook een overeenkomstige visie op de langere termijn van 
de activarisico's wordt gehanteerd. 

De berekening onder de Standaardformule door HIC resulteert in een hogere kapitaalvereiste 
dan de ECM op zowel de eenjarige als de uiteindelijke basis. 

Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat de berekening onder de Standaardformule van 
het verzekeringsrisico op dit moment hoger ligt dan voor de ECM, omdat de 
Standaardformule niet is toegesneden op de risicoportefeuille van HIC en evenmin rekening 
kan houden met de op maat gemaakte analyse van het calamiteitenrisico door HIC. De 
Standaardformule maakt gebruik van een methode voor het toepassen van vaste factoren op 
het verzekerde bedrag van polishouders op een hoogrisicolocatie, hetgeen betekent dat zij 
niet dezelfde risico’s weergeeft of evenveel spreiding van blootstelling als de ECM toestaat. 
HIC is ook van mening dat zijn portefeuille vastgoedverzekeringen meer gericht is op 
consumentenrisico's dan de gemiddelde portefeuille die de veronderstellingen van de 
standaardformule navolgt - deze risico's vertonen een lagere volatiliteit van 
verzekeringsclaims dan grotere commerciële risico's. 

In de ORSA-berekening van HIC van het reserveringsrisico (het risico dat de vastgestelde 
technische voorzieningen ontoereikend blijken te zijn om claims uit te keren wanneer zij 
opeisbaar worden) wordt uitgevoerd tot het uiteindelijke einde van de looptijd van de 
verplichting in plaats van alleen het risico te berekenen in de komende twaalf maanden (zoals 
wordt uitgevoerd onder de standaardformule). Dit is meer prudent en weerspiegelt de realiteit 
dat de onderneming aansprakelijk is voor de uiteindelijke kosten van claims. Onder het 
Solvency II-regime wordt door de berekening van de risicomarge een voorziening voor dit 
risico opgenomen in de technische voorzieningen. Ik heb de berekening van de risicomarge 
voor de Overdrachtsondernemingen getoetst en ben ervan overtuigd dat deze voldoet aan de 
Solvency II-regels en geschikt is voor het doel ervan. Dit, in combinatie met het feit dat de 
ORSA-berekening van vereist kapitaal (met inbegrip van een voorziening voor dit ultieme 
reserveringsrisico) lager is dan de standaardformule voor het kapitaalvereiste, geeft mij de 
geruststelling dat de Standaardformule voor het kapitaalvereiste in combinatie met de 
risicomarge die is vastgesteld in de technische voorzieningen een passende bescherming 
biedt voor langdurige polishouders voor de vereffening van hun claims in het geval dat een 
Overdrachtsonderneming haar activiteiten zou staken. 

Niettegenstaande het feit dat de ECM-visie van HIC op het kapitaal dat nodig is om zijn 
activiteiten te ondersteunen lager is dan de behoefte berekend onder de Standaardformule, 
heeft HIC vastgesteld dat het passend is om de Standaardformule te gebruiken om zijn 
wettelijke kapitaalvereisten te bepalen. 

Ik heb de berekeningen van de Overdrachtsondernemingen niet in detail geverifieerd. Om 
mijzelf ervan te overtuigen dat de schattingen redelijk zijn, heb ik de stresstests beoordeeld 
op die gebieden die ik van wezenlijk belang acht voor de beoordeling van het beschikbare en 
het vereiste kapitaal van de Overdrachtsondernemingen, of waar andere marktdeelnemers 
naar mijn weten recentelijke verslechteringen hebben ondervonden en waar een of meerdere 
Overdrachtsondernemingen aan worden blootgesteld. Deze stresstesten zijn bedoeld om 
levensechte scenario's te beschrijven die conceptueel gemakkelijker te begrijpen zijn dan 
bijvoorbeeld een gebeurtenis van 1 keer in 200 jaar, maar waarvan wordt verwacht dat ze 
verband houden met dat niveau van waarschijnlijkheid. Ik heb deze stresstests bepaald aan 
de hand van de ORSA-rapporten van HIC, die voor de Overdracht is blootgesteld aan alle 
risico's die door de Overdrachtsondernemingen als gevolg van de Overdracht worden 
gedeeld. 
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In beide gevallen voldoet het na de Overdracht beschikbare kapitaal ruimschoots aan het 
geteste scenario. Hoewel dit geen formele nieuwe schatting van het benodigde kapitaal voor 
elk van deze scenario's inhoudt, kan het feit dat elk scenario is opgenomen binnen de 
kapitaalbedragen die zijn geschat onder de benadering van de Standaardformule mij 
geruststellen dat deze ramingen de juiste risico's inschatten en afdekken. Ik bespreek de 
resultaten van deze analyse in de punten 6.4-6.7. 

Op basis van de in de ORSA weergegeven ECM-berekeningen is het kapitaalvereiste onder 
de Standaardformules hoger dan het gemodelleerde ECM-risico van 1 keer in 500 jaar. 
Aangezien sommige bestaande klanten van HIC een verzekering van HIC zullen kopen in de 
verwachting van een hoger beveiligingsniveau dan bij een gemiddelde 
verzekeringsmaatschappij stelt deze informatie mij erin gerust dat ik het kapitaalvereiste 
onder de Standaardformule in mijn rapport kan gebruiken om de relatieve veiligheid te 
beoordelen en dat dit passend is vanuit het perspectief van de polishouders. Zoals vermeld in 
punt 3.13 streeft HIC naar een dekking van ten minste 120% van zijn kapitaalvereiste volgens 
de standaardformule – hiermee kan de onderneming zijn bedrijf op een dagelijkse basis 
kunnen beheren zonder te hoeven vrezen dat het als gevolg van eenmalige grote 
gebeurtenissen of omstandigheden een aanleiding voor regelgevend ingrijpen zal geven. 

Niettegenstaande het feit dat de risicoprofielen van de Overdrachtsondernemingen niet 
perfect worden vastgelegd met het gebruik van de Standaardformule, concludeer ik dan ook 
dat deze een redelijke schatting geven van het kapitaal dat nodig is om de lopende 
bedrijfsactiviteiten van de Overdrachtsondernemingen te ondersteunen, en op de juiste 
manier de relatieve verandering aantoont in de zekerheid van polishouders vóór en na de 
Overdracht om mijn oordeel in dit rapport te ondersteunen. Bovendien doet zij dit op 
consequente wijze voor beide Overdrachtsondernemingen, die beiden op dezelfde manier de 
Standaardformule hanteren. Ik gebruik daarom de SKV van de Standaardformule en de 
dekking ervan als maatstaf om te bepalen of de veiligheid van polishouders wordt beïnvloed 
door de Overdracht. 

Impact van de Overdracht op kapitaal beschikbaar voor polishouders  

5.9 Verandering in Solvency II Kapitaaldekkingsratio's 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa en passiva van de Solvency II-
balans voor de Overdrachtsondernemingen vóór en na de Overdracht, zoals weergegeven in 
punt 4.4.  

Herverzekeringsactiva worden opgenomen onder de totale activa. Het belangrijkste punt is 
vast te stellen hoe het in aanmerking komende eigen vermogen zich verhoudt tot het 
solvabiliteitskapitaalvereiste en ik laat dit voor HIC en HSA hieronder zien.  

Ik beschouw de impact van de Overdracht in termen van de geschatte verhouding van 
beschikbaar kapitaal tot het kapitaalvereiste ('Kapitaaldekkingsratio') berekend op basis van 
de standaardformule op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020 in de 
onderstaande tabellen: 

 

Bron: SII Balans- en managementinformatie 

Ik constateer het volgende: 

€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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 Voor de Overdracht, op 1 januari 2019, en in de veronderstelling dat HIC in staat is om 
Europese activiteiten te blijven verzekeren tot 2019, zou de kapitaaldekkingsratio 113% 
zijn. Dit is lager dan de beoogde kapitaaldekkingsratio's voor HIC, maar weerspiegelt het 
feit dat nu al verwacht wordt dat HIC na 29 maart 2019 niet langer in staat zal zijn om 
Europese activiteiten te blijven verzekeren en dat HIC daarom dividend heeft uitgekeerd, 
deels om HSA te kapitaliseren. De vergelijkbare kapitaaldekkingsratio op basis van de 
HIC 2018 solvabilteitskapitaalvereiste is 127%, hetgeen meer in lijn ligt met historische 
niveaus. 

 Na de Overdracht ligt de Kapitaaldekkingsratio voor HIC en HSA naar verwachting tussen 
120% en 123%, in lijn met de doelstelling van het management van meer dan 120%. De 
splitsing van de activiteit leidt tot een vermindering van de diversificatie, waarvan ik zou 
verwachten (afgezien andere factoren) dat de totale Kapitaaldekkingsratio daardoor zal 
dalen, hoewel de toegenomen herverzekering aan HIB dit compenseert. 

 De Kapitaaldekkingsratio na de Overdracht blijft dan ook vrijwel ongewijzigd in de 
bandbreedte van 120% - 125%, boven 100% en binnen de door HIC en HSA 
aangegeven bandbreedte na de Overdracht. De stijging van de voorspelde HIC-positie 
ten opzichte van de SKV 2019 is theoretisch, zoals hierboven aangegeven. 

 Ik stel vast dat de bovenstaande cijfers gebaseerd zijn op prognoses, en deze zijn minder 
aannemelijk naarmate ze verder weg liggen in de toekomst. Ik heb echter rekening 
gehouden met de mutaties tussen de financiële overzichten van HIC en Solvency II-
balansen op 31 december 2017 en die in de prognoses, en ik acht de veronderstellingen 
die zijn gedaan om deze prognoses te produceren redelijk. De prognoses zijn ook in 
overeenstemming met het driejarige bedrijfsplan dat aan de Luxemburgse toezichthouder 
werd voorgelegd als onderdeel van het toelatingsproces voor HSA.  

Gelet op het voorgaande zie ik geen materiële wijziging in de economische positie of de 
kapitaalbescherming voor een van de vastgestelde groepen polishouders.  

Garanties/risicodelingsregelingen 

5.10 Zoals besproken in punt 3.16 hebben HIC en HSA bevestigd dat er momenteel geen niet-
herverzekeringsgaranties of risicodelingsregelingen bestaan binnen de groep. Daarom stel ik 
vast dat er geen effect is op de HSA- of HIC-polishouders als gevolg van de Overdracht 
wanneer hierin wijzigingen optreden. 

Klanten eerlijk behandelen 

Claims- en polisadministratie 

5.11 Het door HIC en HSA voorgestelde bedrijfsmodel voor claims- en polisadministratie is 
samengevat in punt 4.12. De wijzigingen in het bedrijfsmodel behandelen de problemen die 
na Brexit zouden ontstaan mochten de vestigingsrechten worden stopgezet, terwijl 
tegelijkertijd getracht wordt wijzigingen van de gebruikersinterface en -ervaring tot een 
minimum te beperken. De meest materiële wijzigingen in het bedrijfsmodel hebben te maken 
met het verzekeringen die hun oorsprong vinden in Ierland, maar het nieuwe bedrijfsmodel is 
zodanig ontworpen dat de punten voor klanteninteractie ongewijzigd blijft omdat de 
verlengingsrechten voor de polissen worden overgedragen aan het Ierse kantoor van HSA. 
Hoewel de personen die verantwoordelijk zijn voor de schade-afhandeling van claims 
uiteindelijk kunnen veranderen hebben de Overdrachtsondernemingen zich verplicht tot een 
periode van overdracht en ondersteuning die inhoudt dat de ervaring door een polishouder 
niet mag veranderen.  

Ik zie daarom geen materieel nadelige gevolgen voor een van de groepen van HIC-
polishouders als gevolg van de verandering in het bedrijfsmodel. 

Totstandkoming van de polis en verzekeringsproces 
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5.12 Het is de bedoeling dat het aanmaken van de polis en het verzekeringsproces voor en na de 
Overdracht hetzelfde blijven. Zoals beschreven in punt 4.12, zal de klant nog steeds (meestal 
via een tussenpersoon) HUL of HEUL (na de Overdracht samengevoegd met HSA) 
benaderen in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk of de EER. Hoewel de verzekeraar met 
wie de polis wordt afgesloten kan verschillen afhankelijk van de locatie van de polishouder en 
het te verzekeren risico, zou de ervaring van de polishouder niet veranderen.  

Ik concludeer dat de wijzigingen die uit de Overdracht voortvloeien geen nadelige gevolgen 
hebben voor de HIC-polishouders. 

Gedragsrisico 

5.13 Het bewaken van het gedragsrisico en de naleving van de relevante regelgeving verandert 
niet materieel, aangezien de HIC- en HSA-processen hetzelfde zijn, zij het met verschillende 
personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving. Ik ben van mening dat dit 
geen materieel nadelige gevolgen heeft voor enige groep van HIC-polishouders. 

Het gemak van het indienen van een nieuwe claim 

5.14 Zoals beschreven in punt 4.12 zullen er wijzigingen in de claimafhandelingsprocessen nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat claims na Brexit in de juiste juridische entiteit en met de juiste 
machtigingen worden afgehandeld. Hoewel een claim kan worden afgehandeld via andere 
processen dan de processen van voor de Overdracht, afhankelijk van de vraag of het risico al 
dan niet een EER-risico is, blijft de interactie van de polishouders met HUL of HEUL 
(samengevoegd in HSA) ongewijzigd. Ik constateer dat momenteel een deel van de EER-
claims in de EER wordt afgehandeld om gebruik te maken van lokale expertise op het gebied 
van schade-afhandeling, en voor deze claims zal er hoe dan ook geen sprake zijn van een 
effectieve verandering in het schade-afhandelingsproces. Als zodanig identificeer ik geen 
impact op enige groep van polishouders als gevolg van de Overdracht. 

Bescherming van klantgegevens 

5.15 Er is geen verwachting dat de bescherming van de gegevens van klanten zal afnemen als 
gevolg van de Overdracht en ik concludeer dat er geen materieel nadelig effect op 
polishouders is als gevolg van de Overdracht. Er vinden regelmatig cyberaanvallen plaats bij 
bedrijven, zodat er altijd het risico bestaat dat een aanval succesvol is, maar de Overdracht 
lijkt dat risico op geen enkele wijze te vergroten. Ik stel daarom vast dat de Overdracht voor 
geen enkele groep polishouders gevolgen heeft. 

De impact van Brexit 

5.16 Zoals besproken in punt 4.22 is het primaire doel van de Overdracht het wegnemen van 
onzekerheden met betrekking tot het nakomen van polissen na Brexit voor over te dragen 
polishouders. Polishouders met niet over te dragen polissen gaan niet over en hun 
omstandigheden en risicoprofiel met betrekking tot Brexit-onzekerheden veranderen niet. Er 
is daarom geen negatief effect voor de polishouders met betrekking tot Brexit-onzekerheden 
als gevolg van de Overdracht, en in feite verbetert de situatie voor de polishouders van over 
te dragen polissen, aangezien het zonder de Overdracht onrechtmatig zou kunnen worden 
voor HIC om na Brexit polissen uit te voeren of eventuele claims uit te keren. 

Andere overwegingen 

5.17 Regelgevingskader, uitvoerend management en governance 

HIC is opgericht in Engeland en Wales en staat onder toezicht van de Britse PRA en FCA. Als 
zodanig is zowel vóór als na de Overdracht hetzelfde regelgevingskader van toepassing. Er is 
geen wijziging in het recht op bescherming onder het FSCS voor polishouders met niet over 
te dragen polissen, en er is geen verandering in de toegang tot de FOS. In beide gevallen 
behouden in aanmerking komende polishouders hun aanspraken en zullen niet in aanmerking 
komende verzekeringnemers niet in aanmerking blijven komen. 
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HSA wordt gereguleerd door de CAA, zodat voor polishouders met een over te dragen polis 
een verandering in de regelgeving zal plaatsvinden. Zoals besproken in punt 4.19, zal het 
Britse kantoor van HSA, na toelating, nog steeds worden gereguleerd door de PRA en FCA, 
zodat veel van de door PRA en FCA gestelde normen in ieder geval voor HSA zullen blijven 
gelden. Voor polishouders van Europese kantoren volgt hun gedragscode reeds hun 
plaatselijke regelgeving, zodat de gedragssituatie voor hen niet materieel zal veranderen. 

Wat de prudentiële regelgeving betreft heb ik ook in punt 4.19 opgemerkt dat zowel het 
Verenigd Koninkrijk als Luxemburg Solvency II hanteren, zodat er geen risico bestaat op 
materiële veranderingen in de regelgeving die de polishouders met een over te dragen polis, 
beschermt. Lokale interpretaties van sommige regels kunnen verschillen, maar ik verwacht 
niet dat dit een materiële verschuiving zal betekenen in de wettelijke bescherming voor 
polishouders. 

Zoals in punt 4.19 uitvoerig is besproken zal de over te dragen polishouder die momenteel 
bescherming geniet van de FSCS deze bescherming na de Overdracht behouden totdat de 
polissen worden vernieuwd. Zij behouden toegang tot de FOS, als ze die op dit moment 
hebben, met betrekking tot activiteiten van het kantoor van HIC of HSA in het Verenigd 
Koninkrijk en krijgen toegang tot de CAA voor alle andere klachten. De bescherming voor 
deze groep polishouders is dus tot aan de verlenging dezelfde. Bij verlenging heeft een 
polishouder het recht om alternatieve dekking te zoeken als hij dat wenst, hoewel ik, zoals ik 
in deel 4.19 heb opgemerkt, niet meen dat er een materieel verschil bestaat tussen de 
beveiliging van de bescherming tussen de FSCS en het Luxemburgse systeem. Als gevolg 
hiervan stel ik vast dat er geen negatieve effecten van de Overdracht op deze groep van 
polishouders zijn als gevolg van wijzigingen in het regelgevingsklimaat. 

Over te dragen polishouders die momenteel geen bescherming van de FSCS genieten, 
hebben geen bescherming te verliezen. In feite zullen zij daarbij baat hebben, aangezien het 
Luxemburgse systeem ter bescherming van polishouders na de Overdracht op hen van 
toepassing zal zijn. Indien zij op dat moment toegang hebben tot de FOS zullen zij dit ook 
behouden met betrekking tot activiteiten van het kantoor van HIC en HSA in het Verenigd 
Koninkrijk en voor de groep hierboven, en kunnen ze voor alle andere klachten terecht bij de 
CAA. Bijgevolg neemt de bescherming voor deze groep polishouders door de Overdracht toe. 
Als gevolg hiervan stel ik vast dat er geen negatieve effecten van de Overdracht op deze 
groep polishouders zijn als gevolg van wijzigingen in de regelgeving. 

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 Levensvatbaarheid van toekomstige bedrijfsmodellen 

Ik merk op dat zowel HIC als HSA na de Overdracht kleinere inkomstenstromen hebben dan 
HIC ervoor, aangezien een materieel bedrag aan premie en risico wordt overgedragen. Deze 
Overdracht leidt tot kapitaal- en kosteninefficiënties, aangezien de twee bedrijven een deel 
van de voordelen van risicospreiding door splitsing verliezen, bepaalde procedures tweemaal 
in plaats van één keer moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het opstellen van aangiftes bij 
toezichthoudende instellingen), en er bepaalde managementrollen en sleutelfuncties zijn die 
effectief bij HSA moeten worden gerepliceerd in plaats van te worden gedeeld met HIC. Het 
mogelijke bedrag aan duplicatie van kosten zal echter worden beperkt door het 
gemeenschappelijk gebruik van groepsdiensten die HUGS aan HIC en HSA verleent in het 
kader van uitbestedingsregelingen.  

De inefficiënties die de Overdracht met zich meebrengt benadrukken eens te meer de 
motivatie dat deze uitsluitend tot doel heeft de rechten van de polishouders na Brexit te 
handhaven. De Overdracht is zodanig opgezet dat de hierdoor geïntroduceerde inefficiënties 
tot een minimum worden beperkt, zodat noch HIC noch HSA worden gereduceerd tot een 
omvang die hun toekomstige bedrijfsmodel niet meer levensvatbaar maakt, en de 
herverzekeringsdekking voor HSA is uitgebreid om ervoor te zorgen dat het kapitaal van HSA 
niet aan overmatige risico's wordt blootgesteld. Ik concludeer daarom dat de Overdracht de 
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aanhoudende levensvatbaarheid van HIC of HSA in de nabije toekomst niet materieel 
verandert. 
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6. Methodologie, stress en scenario-analyse 

Overzicht 

6.1 Bij het uitvoeren van mijn analyse van de impact van de voorgestelde Overdracht heb ik 
rekening gehouden met schattingen die de Overdrachtsondernemingen hebben gemaakt van 
de maximale verliezen die elk van de Overdrachtsondernemingen onder een aantal 
stressscenario's zou kunnen lijden. Om mij ervan te vergewissen dat deze schattingen een 
geschikte basis vormen om een oordeel te vormen heb ik een nadere analyse uitgevoerd op 
drie belangrijke gebieden: 

 

 Modelleringsaanpak - Ik heb de methoden onderzocht die door de 
Overdrachtsondernemingen worden gebruikt om de raming van verzekerde verliezen te 
berekenen op verschillende vertrouwensniveaus, om mij ervan te vergewissen dat de 
resultaten van het door de Overdrachtsondernemingen opgestelde model zijn gebaseerd 
op geschikte veronderstellingen en de relevante aspecten van het risico van elke 
Overdrachtsonderneming weergeven. 

 Analyse van de gevoeligheid van de modelschattingen voor alternatieve aannames - Ik 
heb overwogen hoe gevoelig mijn mening is voor variaties in de onderliggende aannames 
die worden gebruikt door de Overdrachtsondernemingen, en of de redenering die aan 
mijn mening ten grondslag ligt anders zou zijn als alternatieve aannames zouden zijn 
gebruikt. Aangezien de grootste aanwezige risico's voor beide 
Overdrachtsondernemingen verzekeringsrisico's zijn, zijn de gemodelleerde 
kapitaalvereisten alleen met name gevoelig voor wijzigingen in aannames rond 
premievolumes. Gevoeligheden voor andere risicotypes resulteren niet in materiële 
wijzigingen van kapitaalvereisten, omdat het risico tussen de verschillende risicotypen 
verschilt. 

 Stresstestanalyse - Ik heb de impact van een reeks specifieke ernstige ongunstige 
gebeurtenissen op elk van de Overdrachtsondernemingen onderzocht, waardoor ik op 
hoog niveau de geruststelling heb gekregen dat de economische verliesschattingen die in 
mijn analyse zijn gebruikt betekenisvol zijn afgezet tegen de aannames van reële 
verliezen. 

Verliesmodelleringsbenadering 

6.2 Modelleringsbenadering 

Bij het vinden van de meest geschikte meeteenheid voor het beoordelen en de vergelijking 
van het kapitaal dat voor elke entiteit vereist is, moest ik rekening houden met de methoden 
die elke entiteit heeft gebruikt om haar vereiste kapitaal te berekenen.  

De Overdrachtsondernemingen gebruiken beiden de Standaardformule om hun 
respectievelijke SKV (het vereiste wettelijke kapitaalbedrag) te berekenen en gebruiken intern 
een (niet-goedgekeurde) ECM om hun respectievelijke bedrijfsactiviteiten te beheren. 

Aangezien beide Overdrachtsondernemingen hun vereiste kapitaal hebben berekend met 
behulp van de Standaardformule-richtlijnen, en dit een gebruikelijke meetmethode is, heb ik 
voor elke entiteit de berekening onder de Standaardformule gebruikt voor mijn overweging 
van de kapitaalvereisten.  

Binnen deze berekening onder de Standaardformule wordt een breed scala aan risico's 
overwogen waaronder: 
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 Risico's die voortvloeien uit het verzekeringsbedrijf, bijvoorbeeld het risico van verliezen 
als gevolg van natuurrampen of een verslechtering van de waardering van 
verzekeringsverplichtingen. 

 Marktrisico, bijvoorbeeld, het risico dat de beleggingsrendementen niet zo hoog zijn als 
verwacht. 

 Het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft, bijvoorbeeld het risico dat een 
herverzekeringstegenpartij insolvent wordt en zijn verplichtingen niet kan nakomen. 

 Operationeel risico, bijvoorbeeld het risico van falende acceptatiecontroles. 

De waaier aan risico’s die door elke Overdrachtsonderneming in aanmerking wordt genomen, 
wordt voorgeschreven door de Solvabiliteit II-richtlijnen en is bedoeld om het inherente risico 
binnen de activiteiten van elke entiteit weer te geven. In beide gevallen is het hoger 
management nauw betrokken bij de berekening van het vereiste kapitaal. De resultaten van 
elke entiteit moeten worden goedgekeurd door de respectievelijke Raad van Bestuur.  

Ik ben van mening dat de processen die zijn gevolgd bij het berekenen van deze berekening 
onder de Standaardformule consistent zijn met de praktijk in de branche voor 
verzekeringsbedrijven met de omvang en complexiteit van HSA en HIC. Ik ben er derhalve 
zeker van dat deze processen adequaat zijn qua aard en omvang. 

6.3 Beoordeling van de modelleringsbenadering 

Ik heb de resultaten van de standaardformulebenadering besproken met het management 
van de Overdrachtsondernemingen en een reeks gerelateerd materiaal ontvangen, inclusief 
vereiste kapitaalramingen met behulp van alternatieve methoden en beschrijvingen van de 
gebruikte methode. De Overdrachtsondernemingen hebben standaard actuariële methoden 
toegepast voor het genereren van hun schattingen van potentiële verliezen voor elke entiteit. 
De berekeningen van het vereist kapitaal die op 31 december 2017 aan mij zijn verstrekt zijn 
onderworpen aan volledige interne beoordeling en governance-processen. De berekening 
onder de Standaardformules op 31 december 2017 zijn onderworpen aan een audit door de 
externe accountants van HIC. 

De belangrijkste risico's die bijdragen tot het vereiste kapitaal van HSA en HIC hebben 
betrekking op het onderliggende schadeverzekeringsbedrijf en de bijbehorende 
onzekerheden met betrekking tot de waarde van bestaande verzekeringsverplichtingen en 
mogelijke negatieve resultaten in de momenteel vastgestelde reserves, en het 
tegenpartijkredietrisico van de herverzekeringsovereenkomsten binnen de groep.  

De relatieve bijdrage van verschillende risicotypen aan de vereiste kapitaalberekeningen voor 
HSA en HIC komt overeen met mijn begrip van de onderliggende activiteiten en in lijn met 
mijn verwachtingen. 

Hoewel ik geen gedetailleerde validatie van de resultaten van het model heb uitgevoerd zijn 
de veronderstellingen, methodologie en resultaten van het model in overeenstemming met 
mijn verwachtingen voor dergelijke bedrijven en ben ervan overtuigd dat deze informatief is 
met betrekking tot de verandering in het risico die zou kunnen optreden als gevolg van de 
Overdracht, vergeleken met het uitgangspunt dat er geen Overdracht plaatsvindt. 

Stresstestanalyse 

6.4 Ik heb een aantal zeer ongunstige scenario's overwogen die een materiële impact kunnen 
hebben op de financiële zekerheid van polishouders. Ik heb deze analyse uitgevoerd om: 

 

 de impact van een negatieve (stress)gebeurtenis op de kapitaalposities van de 
Overdrachtsondernemingen, en daarmee de zekerheid van polishouders, te 
kwantificeren; en 
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 mezelf ervan te overtuigen dat de vereiste kapitaalberekeningen die de respectievelijke 
entiteiten op basis van hun Solvency II-standaardformuleberekeningen produceren, met 
de daaruit voortvloeiende kapitaaldekkingsratio's, redelijk zijn in vergelijking met de 
impact van een combinatie van specifieke ongunstige scenario's. 

De vereiste niveaus van kapitaal van de berekening onder de Standaardformule opgesteld 
door de Overdrachtsbedrijven zijn bedoeld om het volledige scala van realistische 
economische risico’s die elk Overdrachtsondernemingen zou kunnen ervaren weer te geven, 
en vertegenwoordigt een meer volledige beoordeling van bedrijfsrisico's dan een analyse van 
specifieke negatieve gebeurtenissen. Dergelijke berekeningen zijn echter gebaseerd op 
meerdere modelleringsaannames die berusten op deskundig oordeel. Daarentegen biedt mijn 
afweging van specifieke nadelige gebeurtenissen kwalitatieve informatie over de veiligheid 
van polishouders in één enkel gedefinieerd scenario. Dergelijke specifieke tests met zeer 
ongunstige scenario's steunen niet op deskundig oordeel over de frequentie en omvang van 
onzekerheden, en bieden een alternatieve informatiebron waaruit ik inzicht kan krijgen in de 
beveiligingsniveaus van polishouders. 

 

6.5 Ik heb een aantal mogelijke, zeer ongunstige omstandigheden of extreme gebeurtenissen 
overwogen die van invloed kunnen zijn op de Overdrachtsondernemingen, die allen 
stressomstandigheden vertegenwoordigen die buiten de normale bedrijfsvoering vallen. Bij 
het selecteren van de scenario's die hiervoor model staan heb ik het volgende in overweging 
genomen: 

 

 Actuele ontwikkelingen op de verzekeringsmarkten waarin elke Overdrachtsonderneming 
actief is; 

 De kenmerkende risico's waarmee een verzekeringsbedrijf wordt geconfronteerd; 

 Mijn algemene kennis over elk Overdrachtsonderneming, inclusief zijn portefeuillemix, -
structuur en bedrijfsmodel: 

 De belangrijkste risico's die door elke Overdrachtsonderneming zijn vastgesteld in zijn 
inschattingen van vereist economisch kapitaal van zijn ORSA; 

 De scenario's die door elke Overdrachtsonderneming zijn geïdentificeerd als onderdeel 
van zijn normale risicobeheersprocessen. 

Ik heb elke stressgebeurtenis overwogen door uit te gaan van de resultaten van wat er in elk 
scenario zou kunnen gebeuren, en te kijken hoe dit de entiteiten zowel individueel als na de 
Overdracht zou beïnvloeden op basis van hun bedrijfsactiviteiten en dekking, en daarbij ook 
hoe dit elk kapitaal zou beïnvloeden. Vervolgens heb ik de lagere kapitaalpositie die van 
kracht zou zijn als elk scenario (afzonderlijk) zou plaatsvinden vergeleken met de 
kapitaalvereisten van elke Overdrachtsonderneming.  

Zoals besproken in punten 3.12 en 5.9, zijn de kapitaalvereisten onder het Solvency II-regime 
gebaseerd op het veiligstellen van polishouders op een vertrouwensniveau van 99,5%. Voor 
een nog meer rigoureuze controle van het beveiligingsniveau beschouw ik verder de 
kapitaalniveaus tegen een kapitaalvereiste op basis van een vertrouwensniveau van 99,8%. 
Ik merk op dat op dit extreme niveau, onder de ECM, het vereiste kapitaal nog steeds lager is 
dan dat op het 99,5% -niveau onder de standaardformule, hetgeen in dit geval meer 
geruststelling biedt voor de voorzichtige aard van de Standaardformule. 

Hoewel deze stressgebeurtenissen geen volledige lijst vormen van alle ongunstige 
gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de Overdrachtsondernemingen, omvatten ze 
de risico’s die ik het meest materieel en relevant vind voor mijn analyse. Ik merk op dat de 
Overdrachtsondernemingen dergelijke stresstests uitvoeren als onderdeel van hun 
gebruikelijke risicobeheerprocessen zoals verwacht onder Solvency II. Ik ben ervan overtuigd 
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dat de standaard stresstests die worden overwogen in de ORSA van HIC geschikt zijn voor 
het risicoprofiel van de onderneming. Ik merk verder op dat HIC onder deze scenario’s over 
voldoende activa beschikt om de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen te dekken. De 
stresstests in kwestie hebben betrekking op het volgende:  

 

 Cyberaanvallen: Een grootschalige ransomware-cyberaanval, die de bedrijfssystemen en 
Hiscox blokkeert en leidt tot een industrieverlies van tientallen miljoenen.  

 Economische neergang: Een economische neergang die ernstiger is dan de financiële 
crisis van 2008 (op basis van de output van HIC’s stochastische model voor marktrisico). 

 Wereldwijde inflatie: De wereldwijde inflatie neemt toe en deze hogere inflatieomgeving 
houdt een aantal jaren aan. 

 Europese stormrampen: Calamiteitenscenario waarbij stormrampen in Europa (inclusief 
het Verenigd Koninkrijk) gepaard gaan met overstromingen in het Verenigd Koninkrijk, 
waardoor ook de twee grootste externe herverzekeraars in gebreke blijven. 

Ik concentreer mij bij mijn aanvullende analyse op de stresstests die materieel zouden 
kunnen veranderen als gevolg van de Overdracht. 

Het effect van de Overdracht is de opsplitsing van de activiteiten die zich momenteel in HIC 
bevinden in twee delen. Er zijn geen polissen bij HSA vóór de Overdracht, zodat de totale 
blootstelling aan het verzekeringstechnisch risico voor zowel HIC als HSA als gevolg van de 
Overdracht ongewijzigd is, hoewel er minder geografische diversificatie tussen de risico’s zal 
zijn. 

Het belangrijkste aandachtspunt bij het selecteren van stresstests is dan ook niet dat HIC 
deze vóór de overdracht kan doorstaan (aangezien polishouders reeds aan deze risico’s zijn 
blootgesteld), maar dat de opsplitsing van de activiteiten door middel van de overdracht noch 
HIC (na de overdracht), noch HSA in een dusdanige mate blootstelt aan risico’s met 
betrekking tot hun lagere kapitaalbasis dat dit als een materieel nadelig effect voor de 
veiligheid van polishouders zou worden beschouwd. 

Ik heb daarom rekening gehouden met stresstests met betrekking tot samenvoeging die zou 
kunnen optreden als gevolg van de splitsing van het bedrijf tussen de EER en de rest van de 
wereld, of van de manier waarop de activa van HIC wordt opgedeeld tussen HIC en HSA. 

Uit de hierboven beschreven stressgebeurtenissen:  

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

er geen reden waarom beide zouden zijn blootgesteld aan een groter risico dan voor de 
Overdracht, gezien de diverse groep polishouders van de twee ondernemingen;  

 de economische neergang kan HIC op het eerste gezicht misschien harder treffen, omdat 
de investeringen hoger zijn dan de aangehouden contanten in vergelijking met HSA 
(zoals te zien in de tabel in punt 5.4), maar als alleen naar HIC wordt gekeken vóór en na 
de Overdracht lijkt het volume aan aangehouden activa erg vergelijkbaar, dus het effect 
na de Overdracht aan HIC zou niet anders zijn dan dat voor de Overdracht;  

 het wereldwijde inflatiescenario vergroot het aantal claims over de hele linie. Gezien de 
uitsplitsing van de schadereserves over HIC en HSA als gevolg van de Overdracht wordt 
de impact van dit scenario op dezelfde manier gedeeld, maar minder voor HSA. HSA 
heeft een kleinere kapitaalbasis maar profiteert van een hogere herverzekering, van 90% 
voor HIB, en kan dit scenario zelfstandig het hoofd bieden. HIC is na de Overdracht op 
vergelijkbare wijze bestand tegen het scenario op dezelfde manier als de situatie vóór de 
Overdracht.  
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 De Europese stormrampen kunnen ook aggregatie veroorzaken die er niet was als 
gevolg van het splitsen van het bedrijf in EER en rest van de wereld. Daarop ga ik 
hieronder nader in. 

6.6 Deze potentiële aggregatie wijst op twee van dergelijke risicogebieden, die beide uit 
blootstelling aan calamiteiten voortkomen. De resultaten van de stresstests zijn niet 
beschikbaar in dit rapport omdat ze commercieel van gevoelige aard zijn, maar ik neem mijn 
analyse en conclusies hieronder op. 

1) Blootstelling aan calamiteiten vormt een risico voor HIC. Aangezien alle Europese risico's 
worden overgedragen aan HSA bestaat de kans dat de blootstelling aan Europese 
stormrampen na de Overdracht een materiëler niveau bereikt in vergelijking met de 
kapitaalbasis van HSA dan het geval was vóór de Overdracht op de bredere kapitaalbasis 
van HIC. Ik heb de impact van een materieel verlies door een Europese calamiteit 
(geschat als een kans van 1 keer in 200 jaar) geanalyseerd op HIC vóór de Overdracht 
en op HSA daarna.  

Er is een kans op meerdere risico's tegelijkertijd 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 profiteren van een 
nieuwe 90% QS herverzekeringsovereenkomst met HIB om HSA te beschermen tegen dit 
proportioneel hogere totale risico, bovenop het bestaande herverzekeringsprogramma 
voor calamiteiten. Het deel van het kapitaal van HSA dat is uitgehold door een Europese 
ramp die een kans heeft van 1 in 200 jaar, is niet materieel groter dan het equivalente 
aandeel van HIC's dat vóór de Overdracht zou zijn uitgehold. 

2) Omgekeerd bestaat de kans dat na de Overdracht een groter deel van de kapitaalbasis 
van HIC wordt blootgesteld aan calamiteiten in de rest van de wereld. Ik heb de impact 
van een materieel verlies door een calamiteit in het Verenigd Koninkrijk (geschat als een 
kans van 1 keer in 200 jaar) geanalyseerd op HIC vóór en na de Overdracht. Opnieuw is 
het deel van het kapitaal dat na de Overdracht is uitgehold niet materieel groter dan het 
deel dat voor de Overdracht zou zijn uitgehold. 

 

6.7 Bevindingen van stresstestanalyse 

Na analyse van de resultaten van de hierboven geschetste stresstests ben ik van mening dat 
alleen die extreme scenario's die ruimschoots boven de Solvency II-vereiste van 1 in 200 jaar 
liggen ertoe zouden leiden dat een of beide Overdrachtsondernemingen niet aan hun 
kapitaalvereisten zouden voldoen. 
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7. Samenvatting van de bevindingen 

Samenvatting van de wijzigingen in de omstandigheden van HIC-polishouders 
met een niet over te dragen polis. 

7.1 Op basis van de analyse die ik heb uitgevoerd in delen 5 en 6 van dit rapport merk ik op dat: 

(a) De polissen na de Overdracht bij HIC blijven; 

(b) De verwachte kapitaaldekking van HIC grotendeels ongewijzigd blijft door de 

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

vereisten. Het reserveringsbeleid en ander financieel beleid blijven ongewijzigd en 

daardoor blijft de kans dat HIC niet aan haar respectievelijke toekomstige 

verplichtingen kan voldoen klein; 

(c) Wijzigingen in afhandeling van claims, de mogelijkheid om nieuwe claims in te 

dienen, de bescherming van gegevens van polishouders en eventuele veranderingen 

in de algemene behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht geen 

wezenlijke impact hebben op de bestaande HIC-polishouders; en 

(d) De mogelijke impact van Brexit en de gevolgen daarvan niet van invloed zijn op niet 

over te dragen HIC-polishouders, aangezien deze niet aan EER-risico's zijn 

blootgesteld. 

Derhalve ben ik van mening dat er geen materieel nadelige gevolgen zijn van de Overdracht 
voor HIC-polishouders met een niet over te dragen polis. 

 

Samenvatting van de wijzigingen in de omstandigheden van HIC-polishouders 
met een over te dragen polis 

7.2 Op basis van de analyse die ik heb uitgevoerd in delen 5 en 6 van dit rapport merk ik op dat: 

(a) De polissen van HIC aan HSA worden overgedragen; 

(b) De kapitaaldekking van HSA vergelijkbaar is met die van HIC vóór de Overdracht en 

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

reserveringsbeleid en ander financieel beleid blijven ongewijzigd en daardoor is de 

kans dat HIC haar respectievelijke toekomstige verplichtingen niet kan voldoen klein;  

(c) Er geen wijzigingen zijn in de afhandeling van claims, de mogelijkheid om nieuwe 

claims in te dienen, de bescherming van gegevens van polishouders eventuele 

veranderingen in de algehele behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht. 

Bovendien blijven de contactpersonen voor klanten dezelfde, ook al is de 

verzekeringsmaatschappij die hun polis ondersteunt veranderd; 

(d) Wat betreft de vraag of over te dragen polishouders toegang hebben tot de FSCS: 

(i) De polishouders die momenteel FSCS-bescherming genieten behouden dit 

na de Overdracht totdat de polis hernieuwd wordt, en 

(ii) Polishouders die momenteel geen FSCS-bescherming genieten hebben nog 

steeds geen bescherming van de FSCS na Overdracht en hun situatie werd 

hierdoor niet beïnvloed. 
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(e) De mogelijke gevolgen van Brexit op over te dragen polishouders indien de 

Overdracht niet plaatsvindt zijn dat de over te dragen polissen wettelijk niet kunnen 

worden uitgevoerd, en bijgevolg dat geldige claims wettelijk niet kunnen worden 

uitgekeerd. De Overdracht neemt dit risico volledig weg en creëert om die reden een 

voordeel voor deze groep polishouders. 

Derhalve ben ik van mening dat er geen materieel nadelige gevolgen zijn van de Overdracht op 
HIC-polishouders met een over te dragen polis. 
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Bijlage 1 Curriculum Vitae van de Onafhankelijk 
deskundige 

Philip Tippin is een actuariële niet-levensverzekeringspartner bij KPMG. 

Philip Tippin is sinds 2004 actuarieel dienstverlenend partner. Hij kwam in 2001 in dienst en heeft 
voor een groot deel van zijn tijd bij de maatschap leiding gegeven aan de algemene actuariële 
verzekeringsactiviteiten van KPMG. Hij heeft in deze periode aan een aantal eerdere Part VII-
transacties gewerkt. Philip kwalificeerde zich in 1998 als Fellow van het Institute of Actuaries bij 
Watson Wyatt, waar hij zich sinds het begin van zijn carrière heeft gespecialiseerd in actuarieel 
algemeen verzekeringsrecht. 

Voordat hij bij KPMG in dienst trad werkte Philip ook als consultant bij Deloitte en werkte hij 
verscheidene jaren als syndicaat actuaris in de Lloyd's Market bij Venton (later Alleghany) 
Underwriting. 

Ervaring 

Philip heeft ruime ervaring op het gebied van financiën, verzekeringen en herverzekeringen, zowel 
retail- als op de groothandelsmarkten, en heeft ook opdrachten uitgevoerd met betrekking tot 
financiële garantieproducten. Hij heeft klanten bijgestaan bij projecten op het gebied van reserves, 
prijsstelling, risicobeheer, verzekeringsacceptatiecontrole, kapitaalbeheer en strategisch advies. Tot 
zijn ervaring behoren in ruime mate Britse en Amerikaanse wet- en regelgeving zoals deze van 
toepassing zijn op verzekeringen. Voorbeelden van recente opdrachten zijn: 

 Onafhankelijk deskundige in schadeverzekeringen Part VII bedrijfsoverdrachten. 

 Formele rol van Actuaris van de Regeling voor een groot aantal ‘Schemes of Arrangements’ 
(overeenkomsten inzake een Regeling), voor zowel insolvente als solvabele bedrijven. 

 Onderhandelingen over commutaties met polishouders en cedenten namens bedrijven die aan 
het afbouwen zijn. 

 Getuige-deskundige in de Verenigde Staten met betrekking tot herverzekering, reserves en 
prijsstelling van specialistische producten, verstrekken van advies gedurende de gehele duur van 
de rechtszaak.  

 Onafhankelijk deskundige voor het bepalen van complexe aansprakelijkheidsbeoordelingen. 

 Schatting van het ontstaan van claims en kwantificering van aansprakelijkheden als gevolg van 
milieurampen in de Verenigde Staten. 

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

 Beoordeling van aansprakelijkheidsmodellen voor kredietrisico's. 

 Beoordeling en ontwerp van kapitaalmodellen. 

 Actuariële due diligence-rapportages voor een aantal grote overnames in Londen. 

 Strategische beoordelingen van bedrijfsmodellen voor het beheer van verzekeringsrisico's voor 
aanbieders en kopers van verzekeringen. 

 Verstrekking van actuarieel advies voor Lloyd's syndicaten, inclusief het verstrekken van 
adviezen aan Amerikaanse trustfondsen. 

 Bepaling van technische prijzen van particuliere en commerciële verzekeringsproducten. 

 Ondersteuning bij de audit van grote Britse en internationale verzekeringsgroepen. 
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Professioneel en Opleidingen 

Philip is Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries (FIA). Hij heeft een praktijkcertificaat om op 
te treden als syndicaat-actuaris (‘Syndicate Actuary’) bij Lloyd's en heeft eerder een soortgelijk 
certificaat gehad om op te treden voor verzekerings- en herverzekeringsentiteiten in Ierland. Hij trad 
zes jaar lang op als examinator en senior examinator voor de algemene verzekeringspapieren voor 
de examens van het Institute and Faculty of Actuaries, tot 2005. 

Hij heeft een MA in Wiskunde en Filosofie van de Universiteit van Oxford. 
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Bijlage 2 Uittreksel van de Opdrachtbrief 

Reikwijdte van het werk van de Onafhankelijk deskundige  
 

Mijn rol als Onafhankelijk deskundige zal er uit bestaan om de voorgestelde Overdracht te 
onderzoeken en er rapport over uit te brengen aan de Rechtbank vanuit het standpunt van de 
verzekeringnemers van de Overdrager, en een met redenen omkleed advies uit te brengen over de 
waarschijnlijke gevolgen van de Overdracht voor de verzekeringnemers van de Overdrager, met 
inbegrip van de vraag of hun belangen op enigerlei wijze (rechtstreeks of onrechtstreeks) door een 
van de Overdrachten zouden kunnen worden geschaad. Onder begeleiding van de toezichthoudende 
instanties moet het rapport voldoen aan de ‘toepasselijke regels inzake deskundig bewijsmateriaal’. Ik 
heb dan ook begrepen dat de PRA verwacht dat een Onafhankelijk deskundige een rapport opstelt in 
overeenstemming met Deel 35 van de Civil Procedure Rules 1998 ('CPR'), de relevante 
praktijkrichtlijn en het protocol voor de instructie van deskundigen om te getuigen in civiele claims, 
voor zover van toepassing ('de Vereisten'). Ik zal daarom mijn werk uitvoeren alsof de vereisten van 
toepassing zijn. Ik heb derhalve een fundamentele plicht aan de Rechtbank om  de Rechtbank bij te 
staan en de Rechtbank een onafhankelijk deskundigenonderzoek te verschaffen met betrekking tot 
de Overdracht. 

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

 het beoordelen van bestaande bedrijfsdocumentatie, zoals uiteengezet in Bijlage 1 bij deze brief; 

 het beoordelen van de documentatie voor de Regeling en, indien nodig, het voorstellen van een 

gewijzigd concept om eventuele problemen weg te nemen; 

 het beoordelen van de Overdracht, rekening houdend met het effect daarvan op de polishouders 

van de Overdragende partij, ingaand op hun contractuele rechten, het veiligstellen van 

uitkeringen en verwachtingen inzake uitkeringen; 

 het beoordelen van eventuele wijzigingen in herverzekeringsregelingen in verband met de 

Overdracht; 

 het beoordelen van de effecten van de Overdracht op de risico's en polishouders die bij de 

Overdragende partij blijven en de middelen van die onderneming om aan die risico's te voldoen; 

 het beoordelen van de effecten van de Overdracht op de risico's bij zowel de Overnemende partij 

als de middelen van elke entiteit om aan die risico's te voldoen; 

 het beoordelen van vergelijkbare solvabiliteitsniveaus voor en na de voorgestelde Overdracht; 

 het onderhouden en onder de aandacht brengen van problemen en vragen bij de juiste personen 

bij de Overdragende partij en de Overnemende partij; 

 zo nodig problemen en vragen te bespreken met uw adviseurs, waaronder belasting- en juridisch 

adviseurs; 

 rekening te houden met eventuele mededingingsproblemen die zich voordoen in verband met de 

Overdracht (zoals verwacht door de FCA); 

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

Onafhankelijk deskundige naar behoren te vervullen.  
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Bijlage 3 Verklaring van representatie 
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Bijlage 4 Overzicht van verstrekte informatie 

Financiële informatie 

Ondernemingsplannen van HSA en HIC met prognose voor 3 jaar van IFRS en Solvency II-balansen 

HIC PRA Verzekeringsaangiftes en Solvency II rechtsopvolger NST-formulieren voor 2015 en 2016 

Analyse van openstaande claims en aantal polissen voor elke branche 

HIC jaarrekening 2014-7 

HIC enkelvoudige jaarrekening 2014-6 

Niet-geverifieerde HIB jaarrekening van 31 december 2017 

Analyse van het meest ongunstige geval van belastingplicht van de Overdracht 

Structuur- en bedrijfsinformatie 

Organogram Hiscox-groepsstructuur 

Organogram HSA 

HIC-governancestructuur na de Overdracht 

Claims en verzekeringsgidsen voor letsel in het Verenigd Koninkrijk, onroerend goed in het Verenigd 
Koninkrijk en Europa 

Bedrijfsmodellen voor en na de Overdracht 

Juridische analyse van veranderingen in de bescherming van polishouders 

Juridisch advies over risico's inzake pensioenregelingen 

HSA-beleggingsrichtlijnen 

Analyse van fiscale gevolgen van Overdracht 

Overeenkomsten voor het delen van risico's en materiële tegenpartijen 

Uitgaande HIC-herverzekeringscontracten 2018 

Andere relevante uitgaande HIC-herverzekeringscontracten 

 2016 EL QS en LPT 

 2016-8 European Property Risk XL 

 2017-8 Motor XL 

 Stop-loss voor economische verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid 

HSA QS met HIB voor doorlopende activiteiten 

Informatie over de Regeling 

Tijdschema Part VII Overdracht 

Conceptdocument Overdrachtregeling 

Brexit-programma Part VII vergadering met notulen van RA- en FCA 

Lijst met over te dragen polisnummers 

Part VII overzicht voor toezichthouders 

Concept van eerste getuigenverklaringen 

Kapitaal- en risicobeheer 

HIC Periodiek Toezichtverslag 2016  
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ORSA 2017 voor HIC en concept ORSA 2018 voor HIC 

HIC Reserving Committee documenten van Q3 en Q4 2017 en HIC Audit Committee documenten van 
Q4 2017 

HIC standaardformule toepasselijkheidsdocument 

HIC Bestuursvergaderingspakket 30 november 2017 

HIC SFCR 31 december 2017 

HIC QRTs 31 december 2017 

HIC CFO-update voor Bestuur van maart 2018 

Andere geraadpleegde informatie 

Gesprekken met sleutelfiguren binnen het executive team. Tal van e-mails en documenten ter 
bevestiging van verklaringen en informatie die tijdens deze vergaderingen mondeling werden 
verstrekt.  
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Bijlage 5 Begrippenlijst en definities 

 
Activa – Over het algemeen elk soort eigendom, materieel of immaterieel, dat een financiële of 
monetaire waarde heeft.  
 
Algemeen agent – Een persoon of onderneming die optreedt als een verzekeringsagent om 
verzekeringsdiensten te verlenen aan een verzekeraar, met dien verstande dat hij door die 
verzekeraar daartoe gemachtigd werd. 
 
Bevoegde autoriteit - Elke persoon of organisatie die de wettelijk gedelegeerde of gemachtigde 
autoriteit, capaciteit of bevoegdheid heeft om een aangewezen functie uit te voeren. 
 
Brexit – Het proces van het verlaten van de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, in gang gezet door het resultaat 'Leave' van het referendum op 23 juni 
2016. 
 
Bruto – Exclusief het effect van herverzekeringsregelingen. ‘Brutoverzekeringsverplichtingen' verwijst 
bijvoorbeeld naar verzekeringsverplichtingen zonder rekening te houden met eventuele compensatie 
van herverzekeringsactiva. 
 
Claimreserves – Gelden die moeten worden gereserveerd voor de toekomstige betaling van 
opgelopen claims die nog niet zijn afgewikkeld en die daarom worden geclassificeerd als 
verplichtingen op de balans van de onderneming.  
 
Communicatiepakket – Het pakket dat wordt verzonden aan polishouders en andere 
belanghebbenden zoals uiteengezet in Bijlage 7 om hen op de hoogte te stellen van de voorgestelde 
Overdracht, bestaande uit een begeleidende brief en bijbehorende informatiebladen, waaronder een 
samenvatting van dit rapport. 
 
CPR – Civil Procedure Rules 1998 (reglement van burgerlijke rechtsvordering). 
 
Dochteronderneming – Een onderneming die onder de zeggenschap staat van een andere 
onderneming (de moedermaatschappij genoemd) die meer dan 50 procent van de stemgerechtigde 
aandelen bezit. 
 
Economische grondslag – Een methode voor de waardering van activa en passiva volgens 
marktconforme waarderingstechnieken, die de tijdswaarde van geld op toekomstige kasstromen 
weergeeft en geen rekening houdt met de ‘voorzichtige’ waarderingsmarges die in ramingen van de 
waardering van verzekeringsverplichtingen zijn opgenomen. In dit rapport wordt het woord 
‘economisch’ gebruikt om de reële waarde van de activa of passiva in kwestie zo dicht mogelijk te 
benaderen, zonder rekening te houden met het effect van de regels voor financiële rapportering of 
wettelijke waarderingsregels. 
 
Economisch kapitaal – Kapitaal berekend op basis van een economische grondslag. 
 
EER – de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen. In dit rapport wordt de EER gebruikt om te verwijzen naar de huidige EER-leden zonder 
het Verenigd Koninkrijk, dat naar verwachting haar lidmaatschap zal verliezen na Brexit. 
 
Eigen vermogen – De activa die boven de technische voorzieningen worden aangehouden en 
waarover een verzekeringsentiteit kan beschikken om te voldoen aan het SKV-vereiste zoals 
vastgelegd in Solvency II.  
 
Employers’ Liability Tracing Office ('ELTO') – ELTO is een systeem dat is opgezet om indieners 
van een claim via een online zoekmachine toegang te geven tot een database met EL-beleidslijnen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Het systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verzekeraar van een vorige werkgever te 
vinden wanneer de aanvrager schade heeft geleden of is ziek geworden als gevolg van zijn vroegere 
dienstbetrekking. ELTO verplicht alle verzekeraars om de details te uploaden van alle nieuwe en 
vernieuwde EL-polissen na 2011 en van alle eerdere polissen die nieuwe schadeclaims tegen hen 
hebben ingediend. 
 
EU – De Europese Unie 
 
FIA – Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries. 
 
Financial Conduct Authority ('FCA' – De Financial Services Authority is in 2013 gereorganiseerd in 
twee afzonderlijke regelgevende agentschappen). De organisaties die deze organisaties opvolgen 
zijn de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority. De Financial Conduct 
Authority richt zich op het reguleren van gedrag door financiële dienstverleners in de detailhandel en 
de groothandel. 
 
Financial Ombudsman Service ('FOS') ) – Een onafhankelijke overheidsinstantie die is gericht op 
het oplossen van geschillen tussen particulieren en Britse financiële dienstverleningsbedrijven. Het 
kan vergoedingen toekennen aan polishouders. Alleen houders van polissen die een activiteit in het 
Verenigd Koninkrijk vormen, kunnen klachten indienen bij de FOS. 
 
Financial Services and Markets Act 2000 ('FSMA') – Een wet waarvan Part VII de overdracht van 
verzekeringsactiviteiten tussen verzekeringsondernemingen regelt. 
 
Financial Services Compensation Scheme ('FSCS') – Een wettelijk stelsel dat wordt gefinancierd 
door leden van de Britse financiële dienstensector. Het biedt compensatie aan individuele houders 
van polissen die zijn uitgegeven door Verenigd Koninkrijk-verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk of 
een andere EER-staat die in aanmerking komen voor compensatie in het kader van de FSCS in geval 
van het in gebreke blijven van de verzekeraar.  
 
Gedelegeerde bevoegdheidsovereenkomst – een overeenkomst tussen een verzekeraar en een 
tussenpersoon waarbij de bevoegdheid om verzekeringen af te sluiten wordt overgedragen aan de 
tussenpersoon.  
 
Geschreven premie –- Zie 'Premie'. 
 
Goed gekapitaliseerd – Het aanhouden van kapitaalmiddelen ruimschoots boven het wettelijke 
vereiste; hier gebruik ik dit wanneer de ratio hoger is dan 125%. 
 
Herverzekering - Een verzekeringscontract tussen een verzekeraar (de herverzekeraar) en een 
andere verzekeraar (de cedent) ter dekking van de verliezen van de cedent op een of meer 
overeenkomsten die door de cedent in ruil voor een vergoeding (de premie) zijn uitgegeven. 
Herverzekering is 'verzekering voor verzekeraars', waardoor verzekeraars potentiële 
verzekeringsverliezen met een herverzekeraar kunnen delen en zo hun eigen risico kunnen 
beperken. Net als bij verzekeringspolissen worden herverzekeringspolissen geschreven ter dekking 
van specifieke vooraf overeengekomen risico's en eventualiteiten, zoals uiteengezet in het 
herverzekeringscontract. 
 
Hiscox Group – Een groep internationale entiteiten die zaken doen onder de Hiscox-merknaam, 
waaronder 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 die de Overdragende 
partij is in deze Overdracht.  
 
Hiscox SA ('HSA') – Een Luxemburgse schadeverzekeraar die deel uitmaakt van de Hiscox-groep 
die is opgezet om EER-activiteiten te verzekeren na Brexit. Als onderdeel van de Overdracht zullen 
bestaande EER-polissen van HIC worden overgedragen aan HSA. 
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Houdstermaatschappij – Een houdstermaatschappij is een onderneming die uitsluitend of 
hoofdzakelijk is opgericht om aandelen in dochterondernemingen te houden.  
 
Ingangsdatum – De datum en tijd waarop de Overdracht van kracht wordt.  
 
Insolventie – De voorwaarde dat er meer passiva moeten zijn dan activa, die beschikbaar kunnen 
zijn om deze te voldoen zelfs indien de activa met een hypotheek zijn bezwaard of zijn verkocht. 
 
Jurisdictie – Het concept dat een rechtbank, overheidsinstantie of toezichthouder zeggenschap kan 
uitoefenen over een persoon of goed vanwege de locatie van het goed, de activiteiten van een 
persoon binnen een geografisch gebied, of een verzoek van een persoon om bijstand van die 
instantie, waarbij hij zich vrijwillig aan de jurisdictie onderwerpt. 
 
Kapitaal – Gedefinieerd als de totale activa minus de totale verplichtingen zoals gemeten met behulp 
van een economische waarderingsmethode, de door de PRA voorgeschreven waarderingsregels of 
wettelijke boekhoudprincipes, zoals aangegeven in de begeleidende tekst.  
 
Kapitaaldekkingsratio – De verhouding tussen het beschikbare kapitaal (eigen vermogen) en het 
geselecteerde kapitaalvereiste. Een ratio van meer dan 100% houdt in dat het bedrijf ruimschoots 
voldoet aan de kapitaalvereiste. 
 
  
KPMG – KPMG LLP, een maatschap met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk, is 
een lidfirma van het KPMG-netwerk van onafhankelijke ledenfirma's die zijn aangesloten bij KPMG 
International Cooperative, een Zwitserse entiteit. 
 
Kredietrisico – Het risico van financieel verlies als gevolg van veranderingen in de waarde van activa 
door feitelijk in gebreke blijven of perceptie van het risico van in gebreke blijven in de toekomst. De 
term wordt gewoonlijk gebruikt om het risico te beschrijven dat de marktwaarde van een financiële 
belegging, zoals een obligatie, zal dalen als gevolg van een toename van de waargenomen kans op 
wanbetaling, bijvoorbeeld als gevolg van een advies van een ratingbureau, maar omvat ook het risico 
van niet-betaling van herverzekeringscompensaties of makelaarssaldi. 
 
Materieel nadelige gevolgen – Een negatieve verandering die geacht wordt een materiele impact te 
hebben op polishouders. Een materiële impact zou een verzekeringnemer ertoe kunnen brengen een 
andere inschatting te maken van de toekomstige prestaties van zijn polis. Bij de beoordeling van de 
veiligheid van de polishouder gaat het onder meer om wijzigingen in de activa of passiva van een 
Overdrachtsonderneming in die zin dat de waarschijnlijkheid dat een claim van een verzekeringnemer 
wordt uitgekeerd aanzienlijk groter is dan die welke zou worden waargenomen door de dagelijkse 
fluctuatie van de waarde van de activa in de beleggingsportefeuille van een Overdrachtsonderneming 
of door de rapportage van een bijzonder grote maar niet extreme vordering op de verplichtingen van 
de Overdrachtsonderneming. In termen van niet-financiële effecten is een beoordeling van de 
materialiteit subjectiever, maar als voorbeeld is een wijziging in het schadebehandelingsproces die de 
reactietijd van de klant met enkele uren heeft verlengd waarschijnlijk niet materieel, maar als deze 
enkele dagen werd verlengd, zou dat wel eens het geval kunnen zijn, afhankelijk van het soort 
schadegeval. 
 
Minimumkapitaalvereiste ('MCR') – Het niveau waarboven de beschikbare middelen van een 
verzekeraar moeten blijven om ernstige maatregelen van toezichthoudende instanties te voorkomen, 
zoals het overdragen van de verplichtingen van de verzekeraar aan een andere verzekeraar, het 
intrekken van de vergunning van de verzekeraar, het niet langer nieuwe activiteiten mogen 
ondernemen en het liquideren van zijn lopende activiteiten. 
 
Netto – Inclusief het effect van herverzekeringsovereenkomsten. Zo verwijst 'Netto 
verzekeringsverplichtingen' naar verzekeringsverplichtingen na aftrek van eventuele compenserende 
herverzekeringsactiva van de bruto verzekeringsverplichtingen. 
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Onafhankelijk deskundige - De persoon die is aangesteld om rapport uit te brengen over de 
voorwaarden van de Overdracht overeenkomstig sectie 109 van de FSMA, of elke opvolger die is 
aangesteld om hierover rapport uit te brengen en wiens benoeming is goedgekeurd door de PRA. De 
primaire verantwoordelijkheid van de Onafhankelijk deskundige is ten opzichte van de Rechtbank. en 
de meningen van de deskundige worden onafhankelijk van de bijbehorende Overdrachtsbedrijven en 
de PRA gevormd. 
 
Own Risk and Solvency Assessment (Eigen risico- en solvabiliteitsbeoordeling) ('ORSA') – Een 
vereiste onder Solvency II voor een beoordeling en documentatie van alle processen en procedures 
die worden toegepast om de lange- en kortetermijnrisico's waarmee een onderneming geconfronteerd 
wordt of kan worden te identificeren, te beoordelen, te bewaken en te rapporteren en om de nodige 
middelen te bepalen om ervoor te zorgen dat te allen tijde aan de algehele solvabiliteitsbehoeften 
wordt voldaan. 
 
Ongewenst effect – Een negatieve wijziging van elke grootte. 
 
Overdracht – In de context van dit rapport bedoel ik het voorstel dat HIC zijn EER-
verzekeringsactiviteiten aan HSA zal overdragen door middel van Engelse overdrachten op grond van 
de bepalingen van Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000. 
 
Overdrachtsondernemingen – Hiscox SA ('HSA') en Hiscox Insurance Company Limited ('HIC'). 
 
Overschot – Een verzekeringsonderneming houdt gewoonlijk activa aan waarvan de waarde hoger is 
dan haar contractuele verplichtingen. Het verschil tussen deze twee bedragen wordt vaak 
omschreven als de surplusactiva en wordt meestal vergeleken met de bedragen aan wettelijk vereist 
kapitaal waarover de onderneming moet beschikken. 
 
Parameter/Geparametriseerd - Een numerieke invoer dat het resultaat van een berekening 
beïnvloedt. 
 
Part VII Overdracht – Een gerechtelijke procedure voor de overdracht van verzekeringsactiviteiten, 
van afzonderlijke contracten tot een volledige portefeuille, aan een andere verzekeraar. De betrokken 
verzekeraars kunnen deel uitmaken van dezelfde verzekerings-/herverzekeringsgroep of van 
verschillende ondernemingsgroepen. FSMA vereist dat de overdragende partij en de overnemende 
partij een onafhankelijke deskundige benoemen die de impact van de voorgestelde overdracht op de 
verschillende groepen van getroffen polishouders in onderzoekt en een rapport voorlegt aan de 
Rechtbank. 
 
Vestigingsrechten uitoefenen – Uitoefening van het recht om zaken te doen in elke staat van de 
Europese Economische Ruimte door een entiteit die is geregistreerd in een andere Europese 
Economische Ruimte zonder dat een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Het is onbekend 
of dit na Brexit een recht blijft.  
 
Passiva – Een vordering op de activa, of de wettelijke verplichtingen van een persoon of organisatie, 
die voortvloeien uit eerdere of lopende transacties of activiteiten. 
 
Periodieke betalingsopdrachten ('PPO's)' – Een methode voor het afwikkelen schadeclaims bij 
rampen waarbij schadevergoeding met regelmatige tussenpozen wordt uitgekeerd in plaats van in 
één vast bedrag. 
 
Premie – Het bedrag dat een verzekeraar ontvangt in ruil voor het verstrekken van een 
verzekeringspolis die een verzekerde bescherming biedt tegen de financiële gevolgen van een 
bepaalde reeks mogelijke gebeurtenissen. Een premie kan worden gewaardeerd als bruto of als netto 
herverzekering, dit wil zeggen vóór of na aftrek van de door de verzekeraar betaalde gerelateerde 
herverzekeringspremies. Premie wordt op ‘geschreven basis’ gewaardeerd, dat wil zeggen alle 
premies die te ontvangen zijn op polissen die binnen een bepaalde periode ingaan, of wordt 
gewaardeerd op 'verdiende basis', dat wil zeggen het premiebedrag dat aan de rapportageperiode 
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kan worden toegerekend op basis van een bepaalde toerekening van de premie aan de periode 
waarin de onderliggende polis aan een risico is blootgesteld. 
 
Primaire polishouder – de persoon of het bedrijf die de overkoepelende naam van de polishouder is. 
Voor ondernemingen die voor hun groep een verzekering afsluiten is dit gewoonlijk het hoofdkantoor 
van de onderneming, maar als een dochteronderneming onder eigen naam een verzekering zou 
afsluiten zou dit de dochteronderneming zijn. 
 
Prudential Regulation Authority ('PRA') – De Financial Services Authority is in 2013 
gereorganiseerd in twee afzonderlijke regelgevende organen. De organisaties die dit orgaan opvolgen 
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. 
 
Rapport – Het rapport opgemaakt door de Onafhankelijke deskundige.  
 
Rechtbank – De High Court of Justice of England and Wales. 
 
Reserves – Zie 'Claimreserves'. 
 
Retrocessie – Herverzekering, door een herverzekeraar gekocht in verhouding tot zijn verplichtingen. 
Van de verplichtingen van de herverzekeraars wordt gezegd dat ze worden overgedragen 
(geretrocedeerd). 
 
Sanctie – toestemming krijgen van de Rechtbank om door te gaan (met de Overdracht). 
 
Solvency II – Herziening door de EU van verzekeringsregelgeving om de consumentenbescherming 
te verbeteren, het toezicht te moderniseren, de marktintegratie te verdiepen en het internationale 
concurrentievermogen van Europese verzekeraars te vergroten, die op 1 januari 2016 in werking is 
getreden. Volgens dit nieuwe systeem moeten verzekeraars rekening houden met een grote 
verscheidenheid aan verschillende soorten risico's waaraan ze worden blootgesteld en aantonen dat 
zij deze risico’s doeltreffend beheren. Het nieuwe systeem heeft strengere solvabiliteitsvereisten voor 
alle EU-verzekeraars ingevoerd om te garanderen dat zij over voldoende kapitaal beschikken om 
ongunstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld overstromingen of crises op de beleggingsmarkt) het hoofd 
te bieden.  
 
Solvabiliteitskapitaalvereiste ('SKV') - Het Solvency II kapitaalvereiste van een verzekeringsentiteit. 
 
Stressscenario – Beoordeling 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, passiva en activiteiten van de verzekeringsmaatschappij in een bepaald 
ongunstig scenario. 
 
TASs – Technische Actuariële Standaarden, uitgegeven door de Financial Reporting Council.  
 
Treating Customers Fairly (‘TCF’) - Een reeks beginselen uiteengezet door de FCA om ervoor te 
zorgen dat klanten eerlijk worden behandeld. 
 
Verplichting aan polishouder – De contractuele verplichting van een verzekeraar aan zijn 
polishouders. 
 
Verzekeringsacceptatie – Bij een hoofdverzekering is dit het proces waarbij een verzekeringsrisico 
wordt beoordeeld. Dit omvat het beoordelen van de passende premie, de voorwaarden van de 
dekking en het beoordelen van het risico in het kader van de andere risico's in de portefeuille. 
 
Verzekeringsreserves – De op de balans van een verzekeringsonderneming opgenomen geraamde 
waarde van toekomstige schadegevallen, ook ‘waarde van verzekeringsverplichtingen’ genoemd. 
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Zeer goed gekapitaliseerd – Kapitaalmiddelen hebben die ruim boven de wettelijke vereisten liggen, 
in dit geval gebruik ik het als de ratio hoger is dan 200%. 
 
Zekerheid voor polishouder - De mate van zekerheid die polishouders hebben dat een verzekeraar 
beschikt over de financiële middelen om te voldoen aan de verplichtingen van polishouders. 
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Bijlage 6 Lijst met uitgevoerde interviews  

 

Naam Bedrijfseenheid Functie 

Catherine Braum HIC Compliance Manager 

Helen Cooper HIC Hoofdactuaris 

James Pilgrim-Morris HIC Hoofd Verenigd Koninkrijk Claims 

Andy Stevenson HIC Hoofd Europa Claims 

Christian Nielsen HIC Chief Financial Officer 

Juan de Castro HIC Chief Operations Officer 

Stuart Shepley HIC Interim Hoofdactuaris 

Andrea Schmid HSA Hoofd van Risk, Legal & Compliance 
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Bijlage 7 Details van de voorgestelde communicatie met 
polishouders (samengevat uit getuigenverklaringen) 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Rechtbank wordt voorgesteld om een 
begeleidende brief en bijsluiters, inclusief een samenvatting van dit rapport (samen het 
'communicatiepakket'), te zenden aan: 

(a) polishouders van HIC van wie HIC (of zijn externe beheerders) een geldig actueel adres 
heeft; en 

(b) herverzekeraars, 

Voor bepaalde groepen polishouders wordt ontheffing gevraagd, hetgeen betekent dat 
bepaalde polishouders niet (afhankelijk van de goedkeuring van de Rechtbank) individueel 
van de Overdrachten op de hoogte zullen worden gesteld en waarvoor ik de redenen voor 
elke categorie afzonderlijk in overweging heb genomen. Ik ben van mening dat de 
ontheffingen toch billijk zijn voor elke groep van polishouders, aangezien de aard van de 
Overdrachten, de aard van sommige van de betrokken polissen en de substantiële 
advertentiecampagne die voor de Overdrachten zal worden uitgevoerd, deze polishouders 
wel zullen informeren. Hieronder worden deze groepen en de redenering die de 
Overdrachtsondernemingen voor elk van deze groepen heeft opgegeven, opgesomd: 

 Polishouders die na de Overdracht bij HIC blijven. Voor deze polishouders is er geen 
verandering van hun verzekeraar en ik heb geconcludeerd dat er geen materieel nadelig 
effect op hun omstandigheden is. HIC schat dat er 994.082 dergelijke polishouders zijn 
en dat de administratieve last om hen op de hoogte te stellen de continuïteit van de 
klantendienst in gevaar kan brengen, aangezien zij niets hoeven te doen en niet materieel 
worden getroffen door de Overdracht; 

 Polishouders van vastgoedpolissen waarvan de polis is verstreken vóór 31 december 
2016. HIC heeft een analyse uitgevoerd om aan te tonen dat minder dan 0,2% van de 
vastgoedclaims na twee jaar voor het eerst worden gemeld. HIC schat dat er 167.630 
dergelijke polishouders zijn. Ik denk dat het praktisch is om de kennisgeving aan houders 
van vervallen polissen te beperken tot degenen voor wie een realistisch vooruitzicht op 
een toekomstige claim bestaat; 

 Aanvullende polishouders onder gezamenlijke polissen en groepspolissen: Wanneer een 
onderneming een verzekeringsproduct heeft gekocht dat meerdere 
groepsmaatschappijen dekt, stelt HIC voor om alleen de primaire polishouder in te lichten 
en te verzoeken dat deze de andere groepsmaatschappijen of voormalige 
groepsmaatschappijen die ook begunstigden zijn van de (her)verzekeringspolis op de 
hoogte stelt. Evenzo stelt HIC voor om voor gezamenlijke persoonlijke polishouders 
alleen de primaire polishouder van de overeenkomst in kennis te stellen. Ik denk dat dit 
redelijk is, aangezien HIC nog steeds voorstelt om de primaire polishouder op de hoogte 
te stellen. HIC schat dat er 38.000 dergelijke polishouders zijn; 

 Werknemers onder een werkgeversaansprakelijkheidsbeleid: HIC heeft geen individuele 
contactgegevens voor deze partijen en kan hen daarom niet rechtstreeks op de hoogte 
stellen. HIC heeft vastgesteld dat er 20.734 polishouders voor 
werkgeversaansprakelijkheid zijn, die naar schatting 400.000 werknemers dekken; 

 Derden-eisers van motorrijtuigen- en werkgeveraansprakelijkheid waarvan de 
contactgegevens niet beschikbaar zijn: HIC beschikt niet over de contactgegevens van 
deze eisers, zodat het onmogelijk is om contact met hen op te nemen. HIC heeft 1.179 
van dergelijke polishouders geïdentificeerd; 

 Polishouders die door onopzettelijke weglating uit de communicatie zijn weggelaten: Als 
een polishouder per ongeluk uit de communicatie wordt weggelaten zal deze het 
communicatiepakket niet ontvangen. Indien vóór de laatste zitting van de Rechtbank 
wordt vastgesteld dat er sprake is van een onopzettelijke nalatigheid neemt HIC 
maatregelen om dit onmiddellijk te verhelpen. Het aantal van deze polishouders is van 
nature niet bekend; 
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 Overleden polishouders: Wanneer HIC heeft kunnen vaststellen dat een polishouder is 
overleden, wordt deze niet aangeschreven. Dit is praktisch en attent. Het aantal 
overleden polishouders is op dit moment onbekend en in de vier weken vanaf 9 juli 2018 
wordt een inventarisatie uitgevoerd; 

 Polishouders van HIC waarvan is vastgesteld dat het adres verouderd is en niet kan 
worden bijgewerkt (’vertrokken met bestemming onbekend’). Er zijn inspanningen gedaan 
om adressen te valideren voor alle polishouders van wie de polis is geaccepteerd in de 
periode 1995-2017. HIC heeft geen mogelijkheid om contact op te nemen met deze 
polishouders. Het aantal van dergelijke polishouders is onbekend en een poging om 
zoveel mogelijk mensen te identificeren en op te sporen wordt uitgevoerd in de vier 
weken vanaf 9 juli 2018; en 

Trustees van faillissementen, curatoren en administratieve bewindvoerders: Waar het 
vermogen of de bedrijfsactiviteiten van een persoon of een bedrijf worden beheerd door 
trustees, curatoren of administratieve bewindvoerders, heeft HIC doorgaans alleen een 
administratie van de oorspronkelijke polishouder. HIC stelt voor om als insolvent aangemerkte 
polishouders uit het kennisgevingsproces te verwijderen, omdat het onpraktisch wordt geacht 
om de andere partijen die belang hebben bij de betreffende polissen afzonderlijk op te 
sporen. Het aantal van dergelijke polishouders is momenteel onbekend en een poging om ze 
vast te stellen wordt uitgevoerd in de vier weken vanaf 9 juli 2018. Daarnaast worden 
ontheffingen [aangevraagd] om de wijze van communicatie aan de volgende groepen 
polishouders te veranderen: 

 Polishouders van HIC die hun verzekering online kopen via een van de volgende partijen: 
BBVA, Norwegian Brokers AS, Germany Direct en France Direct en O'Driscoll O'Neil 
DAC. Voor deze polishouders is e-mail het enige communicatiemiddel en de e-
mailadressen van deze polishouders zijn waarschijnlijk actueel. Voorgesteld wordt om 
deze polishouders een kopie van het communicatiepakket via e-mail te sturen. Met 
uitzondering van vervallen polissen zijn er naar schatting 64.000 dergelijke polishouders; 

 Polishouders van HIC waarbij HIC optreedt als een co-assuradeur in plaats van 
hoofdverzekeraar. Deze polishouders zijn zich er mogelijk niet van bewust dat HIC een 
van hun verzekeraars is en hebben nooit rechtstreeks met HIC over hun polis 
gecommuniceerd. Voorgesteld wordt dat HIC de hoofdverzekeraar of tussenpersoon van 
de polis verzoekt zijn polishouders op de hoogte te stellen van de Overdracht, en dat hij 
verwijst naar de Hiscox-website waar het communicatiepakket kan worden geraadpleegd. 
Geschat wordt dat er 30.000 dergelijke polishouders zijn; 

 Intermediaire polishouders, waarbij de makelaar of tussenpersoon de gegevens van de 
polishouder aanhoudt. Dit is beperkt tot specifieke tussenpersonen in het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland, België en Nederland. De v zal worden opgedragen hetzelfde 
communicatiepakket voor polishouders door te geven als hetgeen HIC rechtstreeks zou 
verzenden. Dit komt doordat het voor HIC praktisch niet mogelijk is om rechtstreeks 
contact op te nemen met deze polishouders, aangezien zij niet over de contactgegevens 
beschikt en/of omdat de tussenpersoon de communicatie wenst te doen; en 

 Nieuwe klanten na de Voorbereidende Zitting: Na de Voorbereidende Zitting ontvangen 
nieuwe klanten bij hun aanvraag een begeleidende brief, die hen op de hoogte brengt van 
de Overdracht en hen verwijst naar de Hiscox-website waar de communicatiedocumenten 
te vinden zijn. Zij krijgen geen exemplaar van het communicatiepakket toegestuurd. Dit 
betekent dat zij de beslissing om nieuwe klant te worden kunnen nemen met volledige 
kennis van de voorgestelde Overdracht. 
 

Daarnaast wordt een ontheffing aangevraagd om polishouders waarvan de contactgegevens 
niet kunnen worden getraceerd, niet op de hoogte te stellen. HIC moet dergelijke 
polishouders nog identificeren, maar verzoekt uit voorzorg om ontheffing. 

Ik heb de lijst met bovenstaande ontheffingsverzoeken onderzocht, evenals de voor elk van 
de ontheffingen gegeven motivering. Ik beschouw de ontheffingsverzoeken als redelijk. 
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Ik stel vast dat elk van de groepen polishouders waarmee niet wordt gecommuniceerd ook na 
de Overdracht nog steeds claims kunnen indienen en dat de middelen om dit te doen voor 
hen op passende wijze toegankelijk zijn.  

 

Bredere communicatie  

 

 

De Overdracht zal worden gepubliceerd in de volgende publicaties: de London Gazette, de 
Edinburgh Gazette en de Belfast Gazette; de krant The Times in het Verenigd Koninkrijk; de 
krant The Daily Telegraph in het Verenigd Koninkrijk; en de Europese editie van de Financial 
Times. 
 
Aangezien er buiten het Verenigd Koninkrijk verzekeringsrisico's bestaan, zal de 
aankondiging van de voorgestelde Overdracht gepubliceerd worden in de volgende 
publicaties en nationale kranten: Der Standard (Oostenrijk); Le Soir (Wallonië - België); De 
Standaard (Vlaanderen - België); Politiken (Denemarken); Les Echos (Frankrijk); 
Süddeutsche Zeitung (Duitsland); Kathimerini (Griekenland); Irish Independent (Ierland); Il 
Sole 24 Ore (Italië); Luxemburger Wort (Luxemburg); NRC (Nederland); Dagens Næringsliv 
(Noorwegen); Expressão (Economia-supplement) (Portugal); El País (Spanje); en Dagens 
Nyheter (Zweden). 

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

De Overdracht wordt, onder voorbehoud van goedkeuring van de Rechtbank, niet 
gepubliceerd in nationale dagbladen in de overige EER-staten, aangezien deze niet worden 
geacht een significant aantal polishouders te hebben (minder dan 150 in elk van de gevallen). 
De polishouders van de overige EER-staten zullen de individuele kennisgevingen ontvangen 
(met inachtneming van bovenvermelde ontheffingen) en hebben toegang tot de Europese 
editie van de Financial Times en/of kunnen toegang verkrijgen tot de informatie op de 
speciale website. 

 

 


