
  

 

 

© 2018 KPMG LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk en lidfirma van het KPMG netwerk van 
onafhankelijke lidfirma's verbonden met KPMG International Cooperative ('KPMG International'), een Zwitserse entiteit. Alle rechten 
voorbehouden. 
Volledige informatie over de regulering van ons beroep, kunt u lezen op 'Regulatory Information' op www.kpmg.com/uk 

 
Documentclassificatie – KPMG Confidential 

 

 

AANVULLEND ONAFHANKELIJK 
DESKUNDIGENRAPPORT 

VAN PHILIP TIPPIN FIA 

In de zaak 

 

 

HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED 

EN  

HISCOX SA 

 

 

 

EN IN DE ZAAK VAN PART VII VAN DE FINANCIAL 

SERVICES AND MARKETS 

ACT 2000 

VAN HET HOOGGERECHTSHOF 

 

DATERING 6 DICEMBER 2018 

file://uknasdata08/fsshared/WIP/TMK%20Part%20VII/Deliverables/www.kpmg.com/uk


Aanvullend rapport van de onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van de verzekeringsactiviteiten van HIC 
naar HSA 

 

1 
Documentclassificatie – KPMG Confidential 

© KPMG LLP. Alle rechten voorbehouden. 

 

Inhoud  

1. INLEIDING 2 

Doel van het Rapport 2 
Gebruik en beperkingen 2 
Professioneel advies 3 
Bronnen 3 

2. SAMENVATTING EN ALGEMENE CONCLUSIES 4 

Benadering 4 
Aanvullende informatie die in aanmerking is genomen 4 
Bevindingen 4 
Conclusie 5 

3. VERDERE INFORMATIE DIE IN AANMERKING IS GENOMEN 6 

Bedrag en type van de overgedragen activiteiten 6 
Financiële resultaten van de Overdrachtsondernemingen tot 30 september 2018 7 
Impact van de Overdracht op de balans 7 
De kapitaaldekkingsgraad 10 
Marktontwikkelingen 11 
Blootstelling van de Overdrachtsondernemingen aan potentiële ernstige nadelige stressfactoren 11 
Toekomstige intenties van HIC en HSA over de kapitaalniveaus, activiteiten, structuur en 
activiteitenmix 12 
Gevolgen van het brexitreferendum 12 
Update over de Jersey-regelingen in geval van niet-goedkeuring 13 
Communicatie met polishouders en anderszins 13 

4. ALGEMENE CONCLUSIES 15 

BIJLAGE – LIJST VAN AANVULLENDE INFORMATIE VERSTREKT VOOR HET AANVULLEND 
RAPPORT 16 

 



Aanvullend rapport van de onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van de verzekeringsactiviteiten van HIC 
naar HSA 

 

2 
Documentclassificatie – KPMG Confidential 

© KPMG LLP. Alle rechten voorbehouden. 

 

1. Inleiding 

Doel van het Rapport 

1.1 Ik heb een Onafhankelijk deskundigenrapport opgesteld voor de High Court of Justice, England and Wales 
('de Rechtbank') op 27 juli 2018 ('het Onafhankelijk deskundigenrapport'). In het Onafhankelijk 
deskundigenrapport beschrijf ik de voorgestelde overdracht van de verzekerings- en herverzekeringspolissen 
van Hiscox Insurance Company ('HIC') (samen met de daaraan gekoppelde herverzekeringsdekking) naar 
Hiscox SA ('HSA') als een reorganisatie van Hiscox Group om bescherming te bieden tegen de onzekerheid 
in verband met de brexit. Ik verwijs in het Onafhankelijk deskundigenrapport en in dit aanvullende rapport 
('Aanvullend rapport' of 'Rapport') naar de overdracht van verzekeringsactiviteiten van HIC naar HSA als de 
'Overdracht'. Ik verwijs naar HIC en HSA als de 'Overdrachtsondernemingen'. 

Ik weet dat het Onafhankelijk deskundigenrapport ook door de Royal Court of Jersey zal worden gebruikt, 
voor de parallelle overdracht die in Jersey door HIC wordt voorgesteld voor overgedragen polishouders die 
hun huidige adres in Jersey hebben. Hoewel het Onafhankelijk deskundigenrapport niet aan deze rechtbank 
is gericht, worden deze categorieën van polishouders ook in mijn conclusies besproken. 

1.2 HIC is een schadeverzekeringsonderneming waaraan in het Verenigd Koninkrijk vergunning is verleend. 
Polissen worden overgedragen als ze zijn afgesloten in de EER (zonder het Verenigd Koninkrijk, zoals 
gedefinieerd in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport), als de klant in de EER is gevestigd of de risicolocatie 
zich in de EER bevindt. Als polissen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgesloten, wordt voor niet-EER-
polishouders met EER-risico's alleen de EER-blootstelling overgedragen; er wordt een gezamenlijke polis 
gevormd door HSA als aanvullende verzekeraar toe te voegen die alleen de EER-risico's dekt. Door de 
overdracht wordt er naar schatting GBP 421,5 miljoen aan verplichtingen (en overeenstemmende activa) 
overgedragen van HIC naar HSA. 

De activiteiten die worden overgedragen, omvatten een aantal particuliere verzekeringen, waaronder 
waardevolle huisraad, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten, en bedrijfsverzekeringen, gericht op kleine en 
middelgrote bedrijven. 

HSA is een dochteronderneming van Hiscox Ltd en een nieuw opgerichte Luxemburgse schadeverzekeraar 
die vanaf 1 januari 2019 activiteiten zal verzekeren in de EER (zonder het Verenigd Koninkrijk). 

1.3 Dit Rapport verschaft een update van de conclusies die ik heb beschreven in het Onafhankelijk 
deskundigenrapport in het licht van de aanvullende informatie waarover ik beschik, waaronder de mogelijke 
gevolgen van de brexit voor de Overdrachtsondernemingen, de recente handelsresultaten van HIC, een 
update over de ontwikkelingen in verband met de bestaande regelingen voor de Jersey-polissen als de 
Jersey-overdracht niet wordt goedgekeurd, wijzigingen in de financiële prognoses en wijzigingen in het 
marktklimaat waarin de Overdrachtsondernemingen actief zijn. Daarnaast bevat dit Rapport eveneens mijn 
opinie over de vragen en andere berichten die ik van de polishouders van de Overdrachtsondernemingen heb 
ontvangen. 

Gebruik en beperkingen 

1.4 Ik begrijp dat er exemplaren van mijn Aanvullend rapport ter beschikking zullen worden gesteld aan de 
Rechtbank, de Royal Court of Jersey, de PRA en de FCA (de betreffende Britse financiële toezichthoudende 
instanties), de Jersey Financial Services Commission en de raden van bestuur van de 
Overdrachtsondernemingen. Ook zal het ter beschikking worden gesteld aan de CAA (de Luxemburgse 
toezichthouder), de polishouders en andere leden van het publiek voor zover dat door de betreffende 
wetgeving wordt vereist, en zal het ter beschikking worden gesteld op een specifieke webpagina: 
www.hiscoxgroup.com/partvii. 

1.5 Dit Aanvullend rapport moet samen worden gelezen met het Onafhankelijk deskundigenrapport. Als het 
Aanvullend rapport afzonderlijk wordt gelezen, kan dat misleidend zijn. Alle afkortingen en technische 
begrippen in dit Rapport hebben dezelfde betekenis als in het Onafhankelijk deskundigenrapport. Voor de 
duidelijkheid: alle beperkingen die in het Onafhankelijk deskundigenrapport zijn beschreven, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot degene die zijn beschreven in deel 1.21 tot 1.23, gelden eveneens voor dit Aanvullend 
rapport. De lijst van begrippen en definities die voor dit Aanvullend rapport is gebruikt, is opgenomen in bijlage 
5 van het Onafhankelijk deskundigenrapport.  
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Professioneel advies 

1.6 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. Dit Rapport voldoet 
ook aan de nieuwe richtlijnen van de FCA die in mei 2018 zijn uitgegeven onder de titel 'FG18/4: De 
benadering van de FCA voor de beoordeling van de overdracht van verzekeringsactiviteiten volgens Part VII.' 

Bij de opstelling van dit Rapport heb ik rekening gehouden met de vereisten van de Technical Actuarial 
Standards ('TAS') uitgevaardigd door de Financial Reporting Council. De TAS 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 ben ik bij de uitvoering van mijn werkzaamheden en 
de totstandkoming van dit Rapport niet wezenlijk afgeweken van de TAS. Tevens heb ik de richtlijnen gevolgd 
zoals beschreven in 'APS X2: Review of Actuarial Work' en is dit Rapport collegiaal getoetst door een door de 
PRA en FCA goedgekeurde beoordelaar in overeenstemming met deze richtlijnen. 

Ik begrijp dat het bij de opstelling van mijn Rapport mijn plicht is om de Rechtbank bij te staan in alle zaken 
die binnen mijn expertise vallen en dat deze plicht voorrang heeft op enige verplichtingen die ik mogelijk heb 
ten aanzien van de partijen die mij instructies geven en/of mijn honorarium betalen. Ik bevestig dat ik mijn 
plicht als dusdanig heb vervuld. 

Bronnen 

1.7 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. 

1.8 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. 

1.9 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. Dit betreft al naargelang het geval 
ook de juridisch adviseurs en de fiscaal adviseurs van de Overdrachtsondernemingen. Waar belangrijke 
informatie mondeling werd verstrekt, heb ik schriftelijke bevestiging gevraagd en ontvangen.  

Een overzicht van de aanvullende informatie die ik in aanmerking heb genomen, is opgenomen in de Bijlage. 
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2. Samenvatting en algemene conclusies 

Benadering 

2.1 Ik heb aanvullende informatie gevraagd en ontvangen van de Overdrachtsondernemingen om in overweging 
te nemen of er een gebeurtenis of een verandering in omstandigheden heeft plaatsgevonden waardoor ik mijn 
conclusies in het Onafhankelijk deskundigenrapport zou moeten wijzigen. De informatie waarom ik heb 
verzocht, is geselecteerd op basis van mijn kennis van de ontwikkelingen in het algemene verzekeringswezen 
en het bredere economische klimaat die volgens mij wellicht een directe of indirecte impact hebben op de 
Overdrachtsondernemingen. Ik heb onder meer de volgende aspecten in aanmerking genomen: 

 of de analyse die ik bij de opstelling van het Onafhankelijk deskundigenrapport heb uitgevoerd nog steeds 
wijst op dezelfde conclusie gezien de recentste beschikbare financiële en economische informatie; 

 enige wijzigingen in de activiteiten van de Overdrachtsondernemingen; 

 potentiële operationele en structurele veranderingen in de Overdrachtsondernemingen; 

 actuele problemen in de verzekeringssector, waaronder enige veranderingen in de regelgeving, het 
juridisch kader en rechtsgeschillen die invloed zouden kunnen hebben op de Overdrachtsondernemingen; 

 relevante berichten die ik van polishouders heb ontvangen in verband met de voorgestelde Overdracht; 

 of de belangrijkste veronderstellingen bij de totstandkoming van mijn conclusies (beschreven in deel 2.8 
van het Onafhankelijk deskundigenrapport) in de praktijk nog steeds gelden; 

 de laatste algemene ontwikkelingen in verband met de brexit. 

Nadat ik aanvullende informatie heb ontvangen, heb ik vervolgens in overweging genomen welke gevolgen dit 
eventueel zou hebben voor de bevindingen van de analyse die ik heb uitgevoerd om tot mijn oordeel te 
komen dat in het Onafhankelijk deskundigenrapport is beschreven. 

Aanvullende informatie die in aanmerking is genomen 

2.2 Ik heb informatie ontvangen zoals, maar niet beperkt tot: 

 geactualiseerde financiële informatie, met inbegrip van geactualiseerde balansgegevens in 
overeenstemming met de IFRS voor de Overdrachtsondernemingen per 30 juni 2018 en 30 september 
2018, en geactualiseerde balansgegevens volgens Solvency II voor HIC per 30 juni 2018; 

 geactualiseerde kapitaalvereisten en cijfers over het beschikbare kapitaal volgens het Solvency II-stelsel 
voor HIC per 30 juni 2018. 

Ik merk op dat deze informatie niet gecontroleerd is, vanwege de termijn waarbinnen dit Rapport moest 
worden opgesteld. Ik merk ook op dat, door de datum waarop dit Rapport is opgesteld, de recentste 
informatie niet gecontroleerd is. Ik heb deze informatie besproken met het senior management van de 
Overdrachtsondernemingen en waar nodig aanvullende informatie of schriftelijke bevestiging gevraagd. Een 
lijst van ontvangen aanvullende informatie is opgenomen in de Bijlage bij dit Rapport. 

Bevindingen 

2.3 De bevindingen van mijn rapport zijn hieronder samengevat en gelden voor alle duidelijkheid ook voor de 
polishouders die worden getroffen door de Jersey-overdracht: 

Nadat ik de aanvullende informatie van de Overdrachtsondernemingen in overweging heb genomen, samen 
met de ontwikkelingen in het bredere economische klimaat en de bredere verzekeringssector, zijn dit mijn 
bevindingen: 
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 Op basis van de recentste beoordeelde (maar niet-gecontroleerde) beschikbare informatie, is zowel de 
economische als de financiële toestand van de Overdrachtsondernemingen, met het oog op de analyse 
van de impact van de Overdracht op elke getroffen groep van polishouders, in wezen hetzelfde zoals 
beschreven in het Onafhankelijk deskundigenrapport. Op basis van de door Hiscox verstrekte 
aanvullende informatie kan ik dus geen impact vaststellen voor de algemene conclusie in het 
Onafhankelijk deskundigenrapport. 

 Ik heb de resultaten van geactualiseerde scenariotests in aanmerking genomen, die de potentiële impact 
beoordelen op de financiële zekerheid van polishouders van HIC voor en na de Overdracht van de 
polishouders van zowel HIC als HSA. Deze analyse is uitgevoerd per 30 juni 2018 en wordt 
gedetailleerder beschreven in deel 3.7. Uit deze aanvullende tests heb ik geen wijzigingen vastgesteld in 
de bevindingen die zijn beschreven in deel 6 van het Onafhankelijk deskundigenrapport waardoor ik mijn 
oordeel over de impact van de Overdracht op de polishouders van HIC zou moeten herzien. 

 Sinds de uitgifte van mijn Onafhankelijk deskundigenrapport hebben de managementteams van de 
Overdrachtsondernemingen mij bevestigd dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de aard, 
types en relatieve volumes van de verzekeringen die door de Overdrachtsondernemingen worden 
afgesloten, die een invloed zouden hebben op de Overdracht. 

 De managementteams van de Overdrachtsondernemingen hebben mij bevestigd dat er geen wijziging 
heeft plaatsgevonden in de geplande activiteiten, de kapitaalniveaus of de mix van verzekeringen die 
door de Overdrachtsondernemingen worden afgesloten na de voltooiing van de Overdracht, behalve de 
afstemming van de beleggingsstrategie van HSA op die van Hiscox Group. Er is ook niets gewijzigd in de 
structuur na de Overdracht. Als dusdanig heb ik geen intenties vastgesteld waardoor ik de conclusies van 
mijn analyse van de gevolgen van de Overdracht zou moeten herzien. 

 Sinds de uitgifte van mijn Onafhankelijk deskundigenrapport heeft de Britse regering, als reactie op het 
brexitreferendum, een akkoord bereikt over de tekst van een uittredingsovereenkomst met de Commissie 
van de Europese Unie (‘EU’) en is deze nu goedgekeurd door de leiders van alle EU-landen, al hebben 
nog niet alle vereiste instanties hun goedkeuring gegeven. Meer bepaald is de overeenkomst op de 
datum van dit Rapport nog niet goedgekeurd door het Britse parlement. Bijgevolg is er nog geen 
definitieve of overeengekomen oplossing en zijn er ook geen verdere overeengekomen beslissingen 
waardoor ik mijn oordeel over de Overdracht zou moeten herzien.  

 Ik heb samenvattingen van de ontvangen correspondentie van polishouders bestudeerd. Per 4 december 
2018 zijn er drie bezwaren geopperd. Ik heb deze in overweging genomen en ik neem genoegen met de 
antwoorden van de Overdrachtsondernemingen en hun pogingen om contact op te nemen met de 
polishouders. Ik heb in verband met de ontvangen berichten van polishouders geen zaken vastgesteld 
waardoor ik aanvullende analyses zou moeten uitvoeren of waardoor ik de conclusie beschreven in mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport en dit Aanvullend rapport zou moeten herzien. 

Gedetailleerdere informatie over de redenering die ten grondslag ligt aan mijn bovenstaande bevindingen, 
wordt verstrekt in deel 3 van dit Rapport. 

Conclusie 

2.4 Ik heb de Overdracht opnieuw bestudeerd, samen met de waarschijnlijke gevolgen daarvan voor elke 
getroffen groep van polishouders, en het is ook nu mijn conclusie dat het risico dat enige polishouder nadelig 
door de voorgestelde Overdracht wordt beïnvloed, voldoende gering is. Bijgevolg blijft mijn oordeel dat ik in 
mijn Onafhankelijk deskundigenrapport heb geuit, gehandhaafd, namelijk dat de uitvoering van de 
voorgestelde overdracht doorgang kan vinden. 

Philip Tippin 

Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries (Staflid van de Instelling en Faculteit van actuarissen) 

Partner, KPMG LLP 

6 December 2018 



Aanvullend rapport van de onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van de verzekeringsactiviteiten van HIC 
naar HSA 

 

6 
Documentclassificatie – KPMG Confidential 

© KPMG LLP. Alle rechten voorbehouden. 

 

3. Verdere informatie die in aanmerking is genomen 

Bedrag en type van de overgedragen activiteiten 

3.1 In deel 3.9 van het Onafhankelijk deskundigenrapport behandel ik de activiteiten waarvan de overdracht naar 
HSA wordt voorgesteld.  

Ik heb de tabel in deel 3.9 van het Onafhankelijk deskundigenrapport geactualiseerd met de cijfers per 30 juni 
2018 voor het aantal openstaande claims die naar HSA worden overgedragen en de daarmee verband 
houdende technische voorzieningen voor alle Overdrachtsondernemingen om een beeld te vormen over de 
omvang van de betrokken entiteiten.  

Ik merk op dat Hiscox sinds mijn Onafhankelijk deskundigenrapport een probleem heeft ontdekt in verband 
met de verstrekte originele cijfers voor de openstaande claims en de bruto uitstaande claims per 31 januari 
2018. Het originele gegevensbestand dat door Hiscox was verstrekt, was eerst voor een ander doel gemaakt. 
Daardoor omvatten de cijfers over de claims voor het Onafhankelijk deskundigenrapport ook afgesloten 
claims en dubbele openstaande claims. Bijgevolg ligt het aantal openstaande claims aanzienlijk lager in 
vergelijking met de tabel die was opgenomen in het Onafhankelijk deskundigenrapport. Als gevolg van de 
dubbele openstaande claims zijn de bruto uitstaande bedragen bijgewerkt ter weerspiegeling van de correcte 
positie, wat een kleinere impact heeft gehad in vergelijking met het aantal openstaande claims. 

Deze kwestie heeft ook invloed gehad op de bruto en netto technische voorzieningen per 31 december 2017 
aangezien die werden berekend op basis van de verhouding van de uitstaande claims in HIC UK en HIC 
Europe. Ik verstrek hierna een aangepaste tabel per 31 januari 2018 tegenover de tabel die was opgenomen 
in het Onafhankelijk deskundigenrapport.  

Voor alle duidelijkheid merk ik op dat de totale huidige bruto en netto technische voorzieningen per 31 
december 2017 dezelfde zijn gebleven in vergelijking met het Onafhankelijk deskundigenrapport. De 
openstaande en uitstaande claims en overgedragen technische voorzieningen zijn gebruikt om een idee te 
geven van de omvang van de overgedragen activiteiten, eerder dan dat ze direct invloed hebben op mijn 
oordeel, en bijgevolg veranderen de hierna vermelde wijzigingen niets aan de conclusies van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport. Deze gegevens zijn niet gecontroleerd, in tegenstelling tot de 
balansgegevens die aan de basis liggen van de conclusies die ik heb getrokken inzake de financiële 
gezondheid van de Overdrachtsondernemingen. 

Ik merk ook op dat de tabellen in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport geen openstaande claims en bruto 
uitstaande claims voor HIC Europe omvatten. Die zijn inmiddels wel beschikbaar en zijn opgenomen in de 
geactualiseerde tabellen hierna. Alle huidige claims en voorzieningen in HIC Europe zullen worden 
overgebracht naar HSA, zoals blijkt uit de onderstaande tabellen. 

Originele tabel uit het Onafhankelijk deskundigenrapport 

EUR 1 = GBP 
0,88 (in duizend 
GBP; cijfers 
voor claims zijn 
aantallen) 

Huidige Overgedragen 

Open claims per 
31 jan. 2018 

Bruto uitstaande 
claims per 31 jan. 

2018 

Bruto technische 
voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 

Netto (na aftrek 
van 

herverzekering) 
technische 

voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 
Open claims per 

31 jan. 2018 

Bruto uitstaande 
claims per 31 jan. 

2018 

Bruto technische 
voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 

Netto (na aftrek 
van 

herverzekering) 
technische 

voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 
HIC UK 284.157 180.198 347.726 163.661 12.755 24.940 42.325 11.157 
HIC Europe   184.869 128.286   176.603 128.286 
Totaal 284.157 180.198 532.595 291.947 12.755 24.940 218.928 139.443 
Bron: Informatie van het management 

Geactualiseerde tabellen:  

EUR 1 = GBP 
0,88 (in duizend 
GBP; cijfers voor 
claims zijn 
aantallen) 

 Huidige Overgedragen 

Open claims per 
31 jan. 2018 

Bruto uitstaande 
claims per 31 jan. 

2018 

Bruto technische 
voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 

Netto (na aftrek 
van 

herverzekering) 
technische 

voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 
Open claims per 

31 jan. 2018 

Bruto uitstaande 
claims per 31 jan. 

2018 

Bruto 
technische 

voorzieningen 
4e kw. 2017 per 

31 dec. 2017 

Netto (na aftrek 
van 

herverzekering) 
technische 

voorzieningen 4e 
kw. 2017 per 31 

dec. 2017 
HIC UK 15.487 178.649 355.992 163.661 4.436 44.194 49.903 14.177 
HIC Europe 7.124 91.157 176.603 128.286 7.124 91.157 176.603 128.286 

Totaal 22.611 269.806 532.595 291.947 
11.56
0 135.351 226.506 142.463 

Bron: Informatie van het management       
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EUR 1 = GBP 
0,88 (in duizend 
GBP; cijfers voor 
claims zijn 
aantallen) 

Huidige  Overgedragen 

Open claims per 
30 juni 2018 

Bruto uitstaande 
claims per 30 juni 

2018 

Bruto 
technische 

voorzieningen 
2e kw. 2018 per 

30 jun. 2018 

Netto (na aftrek 
van 

herverzekering) 
technische 

voorzieningen 2e 
kw. 2018 per 30 

jun. 2018 
Open claims per 

30 juni 2018 

Bruto uitstaande 
claims per 30 juni 

2018 

Bruto 
technische 

voorzieningen 
2e kw. 2018 per 

30 jun. 2018 

Netto (na aftrek 
van 

herverzekering) 
technische 

voorzieningen 2e 
kw. 2018 per 30 

jun. 2018 

HIC UK 16.211 196.764 413.851 209.488 4.738 51.760 58.014 18.147 
HIC Europe 7.524 104.302 191.890 122.836 7.524 104.302 191.890 122.836 

Totaal 23.735 301.066 605.741 332.323 12.262 156.062 249.904 140.983 

Bron: Informatie van het management       

Wanneer de aangepaste cijfers in aanmerking worden genomen, zijn de uitstaande claims die naar HSA 
worden overgedragen in verhouding tot de bestaande uitstaande claims niet materieel verschillend van de 
verhoudingen ten tijde van het Onafhankelijk deskundigenrapport. Ik merk op dat de bruto openstaande en 
uitstaande claims sinds 31 januari 2018 zijn toegenomen als gevolg van de geplande groei van de activiteiten, 
en door hogere schattingen van de gemiddelde kosten. Het aantal over te dragen claims blijft vergelijkbaar 
met de weergegeven aantallen in het Onafhankelijk deskundigenrapport (uitgaande van de aangepaste 
cijfers). Het aantal geldende polissen dat van HIC naar HSA wordt overgedragen voor elke bedrijfsactiviteit 
blijft ook vrijwel gelijk aan het aantal in het Onafhankelijk deskundigenrapport.  

Ik acht het dan ook niet nodig om enige van mijn veronderstellingen op basis van deze geactualiseerde 
informatie te herzien. 

Financiële resultaten van de Overdrachtsondernemingen tot 30 september 2018 

3.2 Ik heb voor HIC een geactualiseerde IFRS-balans per 30 september 2018 ontvangen, evenals 
geactualiseerde balansgegevens volgens de IFRS en Solvency II per 30 juni 2018. In deel 3.3 hierna wordt 
een samenvatting van deze informatie verstrekt. 

Ik heb deze informatie beoordeeld om vast te stellen of er een materiële wijziging heeft plaatsgevonden in de 
financiële positie van enige van de Overdrachtsondernemingen, en om voor mezelf te bevestigen dat de 
financiële informatie die ik heb gebruikt als basis voor mijn oordeel over de impact van de Overdracht, nog 
steeds een passende basis is voor mijn oordeel. Ik merk op dat: 

 De financiële resultaten van HIC volgens de IFRS per 30 september 2018 en volgens Solvency II per 30 
juni 2018 in overeenstemming zijn met mijn inzicht in de claimsgeschiedenis van de respectieve 
activiteiten over die periode: geen enkele Overdrachtsonderneming heeft financiële resultaten 
gerapporteerd die een aanzienlijke invloed zouden hebben op de financiële analyse die ik bij de opstelling 
van het Onafhankelijk deskundigenrapport heb uitgevoerd. Ik geef hierover meer uitleg in het 
onderstaande deel 3.3.  

 De managementteams van de Overdrachtsondernemingen hebben mij bevestigd dat er geen wijziging 
heeft plaatsgevonden in de algemene sterkte van de reserves tussen de balans opgesteld per 31 
december 2017 en die opgesteld per 30 september 2018. 

Ik heb de recente financiële resultaten van HIC in overweging genomen en heb geen zaken vastgesteld die 
de bevindingen van de analyse die ten grondslag ligt aan de conclusies in het Onafhankelijk 
deskundigenrapport materieel zouden wijzigen. 

Impact van de Overdracht op de balans 

3.3 In deel 4.4 en 4.5 van het Onafhankelijk deskundigenrapport heb ik de potentiële balansen in 
overeenstemming met de IFRS en Solvency II voor de Overdrachtsondernemingen na de Overdracht in 
overweging genomen. De tabellen uit mijn Onafhankelijk deskundigenrapport worden hierna opnieuw 
weergegeven. Er is alleen een kleine verandering in de prognoses voor de Solvency II-gegevens voor HSA na 
de Overdracht; in het Onafhankelijk deskundigenrapport werden de bedragen in euro weergegeven en niet in 
Britse pond. Dit is geen materiële verandering en heeft geen invloed op mijn oordeel.  

Daarnaast verstrek ik hierna eveneens tabellen met de mutaties in de IFRS-balans van HIC tussen 31 
december 2017 en 30 september 2018, en in de Solvency II-balans van HIC tussen 31 december 2017 en 30 
juni 2018. Ik heb deze gebruikt om te beoordelen of de weergegeven prognoses in mijn Onafhankelijk 
deskundigenrapport nog steeds een geschikte basis vormen voor mijn conclusies. Ik heb tevens de IFRS-
balans van HSA per 30 september 2018 beoordeeld, ofschoon ik opmerk dat er geen vorige balans als 
vergelijkingsbasis bestaat en ze niet direct vergelijkbaar is met de prognoses, aangezien de onderneming nog 
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geen verzekeringen afsluit en de grensoverschrijdende fusie van HEUL met HSA nog niet heeft 
plaatsgevonden (waarover ik in deel 3.8 meer uitleg verstrek). Zoals ik opmerk in deel 4.2 van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport omvat zowel de balans van HSA vóór de Overdracht als de balans na de 
Overdracht per 1 januari 2019 de impact van beide grensoverschrijdende fusies. Zoals ik opmerk in deel 3.8 
van dit Rapport heeft de grensoverschrijdende fusie tussen HAG en HEUL plaatsgevonden, en zijn alle 
vereiste documenten voor de grensoverschrijdende fusie tussen HSA en HEUL nu ontvangen. Ik merk op dat 
HIC zijn SKV jaarlijks formeel berekent, en als dusdanig is de SKV per 30 juni 2018 dezelfde als per 31 
december 2017. 

Voor alle duidelijkheid merk ik op dat ik waar nodig de cijfers in de bijgewerkte balanstabellen die Hiscox ons 
heeft bezorgd heb onderzocht en getoetst. Ik heb ook controles verricht om na te gaan of de bedragen redelijk 
lijken. 

 

IFRS: 

Werkelijke cijfers vóór de Overdracht: 

  

 
EUR 1 = GBP 0,88 

IFRS-balans (in GBP miljoen) 
HIC 31 dec. 2017 (voor 

de Overdracht) 
HIC 30 juni 2018 (voor 

de Overdracht) 
HIC 30 sept. 2018 

(voor de Overdracht) 
HSA 30 sept. 2018 (voor 

de Overdracht) 

Activa  

Geldbeleggingen en contanten 587,0 618,1 595,2 30,7 
Niet-verdiende herverzekeringspremies 145,4 180,6 173,4 - 
Uitstaande herverzekeringsclaims 311,0 329,0 352,3 - 
Verzekeringsdebiteuren 191.3 195,5 202,2 - 
Herverzekeringsdebiteuren  18,5 18,8 - 
Overige debiteuren 50,4 46,0 50,0 0,0 
Vooruitbetalingen en verkregen opbrengsten 81,5 102,9 99,1 0,0 

Totaal activa 1.366,7 1.490,6 1.491,0 30,7 

Verplichtingen  

Niet-verdiende premiereserve 315,1 361,4 354,6 - 
Uitstaande claims 587,1 615,0 646,5 - 
Verzekeringscrediteuren 22,0 25,1 22,2 - 
Herverzekeringscrediteuren 65,8 80,6 77,5 - 
Overige crediteuren 42,4 110,5 98,6 25,8 
Uitgestelde overnamekosten herverzekering 64,9 78,9 76,5 - 
Overige verplichtingen 26,0 10,0 6,3 - 

Totaal verplichtingen 1.123,3 1.281,5 1.282,3 25,8 

Nettoactiva 243,4 209,2 208,7 4,8 

Bron: Informatie van het management, Britse GAAP 

 

Prognoses vóór en na de overdracht (volgens het Onafhankelijk deskundigenrapport): 

EUR 1 = GBP 0,88  Per 1 januari 2019  As At 31 December 2019 Per 31 december 2020 
 HIC (voor de HSA (voor de HIC (na de HSA (na de HIC (na de HSA (na de HIC (na de HSA (na de 
IFRS-balans (in GBP miljoen) Overdracht) Overdracht) * Overdracht) Overdracht) Overdracht) Overdracht) Overdracht) Overdracht) 

Activa    

Geldbeleggingen en contanten 588,3 47,7 367,8 130,0 409,4 122,0 465,4 131,0 
Niet-verdiende herverzekeringspremies 165,6 - 115,2 82,8 137,8 91,1 163,5 103,9 
Uitstaande herverzekeringsclaims 343,7 - 232,5 220,6 258,2 240,1 290,0 262,8 
Verzekeringsdebiteuren 200,0 76,6 162,2 51,5 186,9 58,4 215,5 66,9 
Herverzekeringsdebiteuren 21,3 - 13,7 6,7 16,0 7,7 19,6 8,7 
Overige debiteuren 6,9 3,8 2,4 8,4 2,7 9,5 3,2 10,9 
Vooruitbetalingen en verkregen opbrengsten 136,4 - 83,4 37,4 88,2 42,4 95,8 48,2 

Totaal activa 1.462,3 128,1 977,2 537,3 1.099,2 571,3 1.252,9 632,3 

Verplichtingen    

Niet-verdiende premiereserve 356,8 - 241,2 115,6 277,5 127,7 320,2 146,2 
Uitstaande claims 640,9 - 397,7 243,2 439,2 264,9 489,5 290,2 
Verzekeringscrediteuren 28,5 61,5 21,3 7,3 24,7 8,3 28,8 9,4 
Herverzekeringscrediteuren 71,4 - 50,5 49,0 59,2 35,6 70,0 40,6 
Overige crediteuren 67,8 25,4 56,1 24,1 58,6 27,3 62,6 29,7 
Uitgestelde overnamekosten herverzekering 73,5 - 52,0 31,7 61,0 35,9 72,5 40,4 
Overige verplichtingen 9,7 - 8,4 1,3 - 3,4 9,4 3,7 

Totaal verplichtingen 1.248,7 86,9 827,2 472,1 920,2 503,2 1.053,0 560,2 

Nettoactiva 213,5 41,3 150,0 65,2 179,0 68,1 200,0 72,1 

Bron: Informatie van het management, Britse GAAP 
* De IFRS-cijfers (vóór de Overdracht) van HSA geven de balans weer na de grensoverschrijdende fusie van HEUL met HSA die verwacht wordt plaats te vinden direct na de Overdracht, om 
dezelfde positie als de onderstaande Solvency II-balans te weerspiegelen. De prognose voor HSA vóór de Overdracht voorafgaand aan zowel de grensoverschrijdende fusie als alle betrokken 
transacties werd geraamd slechts GBP 5,4 miljoen aan Geldbeleggingen en contanten en GBP 0,5 miljoen aan Verplichtingen van andere crediteuren te bevatten. 
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Solvency II: 

Werkelijke cijfers vóór de Overdracht: 

 

Alle cijfers in miljoen GBP 

EUR 1 = GBP 0,88 Solvency II-balans (in miljoen GBP) Per 31 december 2017 HIC (voor de Overdracht) 
Per 30 juni 2018 HIC (voor de 

Overdracht) 

Activa  

Beleggingen en contanten 630,3 662,9 
Aandeel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen 240,6 273,4 
Vorderingen 20,96 41,2 
Overige 0,0 0,0 

Totaal activa 891,9 977,5 

Verplichtingen   

Technische voorzieningen (excl. risicomarge) 532,6 605,7 
Risicomarge 17,0 18,7 
Schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering - - 
Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) 57,3 110,5 
Solvency II - Aanpassing uitgestelde belastingverplichtingen 10,8 8,5 
Overige 3,8 4,1 

Totaal verplichtingen 621,5 747,6 

Nettoactiva 270,4 229,9 

In aanmerking komend eigen vermogen 270,4 229,9 

SKV 193,3 193,3 

Kapitaaldekkingsgraad 140% 119% 

Bron: Informatie van het management, SII-rekeningen 

 

Prognoses vóór en na de overdracht (volgens het Onafhankelijk deskundigenrapport): 

Alle cijfers in miljoen GBP 

EUR 1 = GBP 0,88 
Solvency II-balans (in miljoen GBP) 

HIC (voor de 
Overdracht) 

Per 1 januari 2019 
HSA (na de 

Overdracht) 

Per 31 december 2019 Per 31 december 2020 
HSA (voor de 
Overdracht)** 

HIC (na de 
Overdracht) 

HIC (na de 
Overdracht) 

HSA (na de 
Overdracht) 

HIC (na de 
Overdracht) 

HSA (na de 
Overdracht) 

Activa 

Beleggingen en contanten 635,0 29,3 410,5 106,7 451,3 102,5 507,6 115,3 
Aandeel van de herverzekeraars in de technische 
voorzieningen 308,7 

 
215,2 197,5 243,4 233,9 276,1 257,1 

Vorderingen 19,6 12,9 12,6 15,7 14,5 17,8 16,7 20,4 
Overige 0,0  - - - - - - 

Totaal activa 963,2 42,2 638,3 320,0 709,3 354,3 800,5 392,8 

Verplichtingen - - 

Technische voorzieningen (excl. risicomarge) 615,4  384,4 246,1 428,7 267,3 480,5 295,4 
Risicomarge 17,9  9,9 2,8 10,8 1,9 11,9 2,2 
Schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering   - - - - - - 
Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van 
verzekeringen) 

67,8 25,4 56,1 24,1 58,6 27,3 62,6 29,7 

Solvency II - Aanpassing uitgestelde 
belastingverplichtingen 

7,4 
 5,6 (5,1) 

6,1 
(3,6) 

6,8 
(2,7) 

Overige 9,7  8,4 1,3 8,8 3,4 9,4 3,7 

Totaal verplichtingen 718,2 25,4 464,4 269,2 513,0 296,3 571,3 328,3 

Nettoactiva 245,0 16,8 174,0 50,8 196,3 57,9 229,2 64,4 

In aanmerking komend eigen vermogen 245,0  174,0 50,8 196,3 57,9 229,2 64,4 

SKV 2019 * 215,9  143,6 42,4 163,7 48,2 189,1 52,2 

Kapitaaldekkingsgraad 2019* 113%  121% 120% 120% 120% 121% 123% 

Kapitaaldekkingsgraad (HIC 2018 SKV) 127%   

Bron: Informatie van het management         
* Ratio's HIC voor de Overdracht 2019 berekend alsof de brexit niet zou plaatsvinden en het bedrijf zoals nu zou kunnen blijven verzekeren, voor een vergelijking met de som van de 
onderdelen 

 

** HSA heeft geen Solvency II-balans voor de Overdracht, aangezien het geen verzekeringen heeft gesloten. Deze cijfers weerspiegelen de balans na de grensoverschrijdende 
fusies opnieuw uitgedrukt in termen van Solvency II 

 

De geactualiseerde balansen van HIC per 30 september 2018 zijn vergelijkbaar met die per 31 december 
2017, en voorzien in de dividendbetaling van GBP 35 miljoen in juli 2018, waardoor de nettoactiva volgens de 
IFRS zijn gewijzigd van GBP 243 miljoen naar GBP 209 miljoen, en die eveneens ten grondslag lag aan de 
daling van de nettoactiva volgens Solvency II. Ik ben er zeker van dat de bovenvermelde prognoses voor de 
polishouders die door de Overdracht worden getroffen, gevolgen vertonen die vergelijkbaar zijn met degene 
die in het Onafhankelijk deskundigenrapport worden besproken. 

In het Onafhankelijk deskundigenrapport merk ik op dat de nettoactiva van HIC op basis van de IFRS na de 
Overdracht per 1 januari 2019 dalen van GBP 213,5 miljoen tot GBP 150 miljoen als gevolg van een dividend, 
hoewel wordt verwacht dat niet het volledige dividend dat deze verandering teweegbrengt op 31 december 
2018 zal zijn uitgekeerd. Het saldo zou, hoewel het naar verwachting zal worden betaald, beschikbaar zijn ter 
dekking van gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de datum van dit Rapport en de Ingangsdatum. Ik kan 
bevestigen dat dit nog steeds het geval is, en dat het dividend naar verwachting in het tweede kwartaal van 
2019 zal worden betaald. 

Ik merk op dat het verschil tussen de activa en verplichtingen volgens de IFRS per 30 september 2018 en de 
prognoses per 1 januari 2019 voor HIC (vóór de Overdracht) voldoende klein is en dat de verwachte positie 
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redelijk lijkt. Ook merk ik op dat het verschil tussen de activa en verplichtingen volgens Solvency II per 30 juni 
2018 en de prognoses per 1 januari 2019 voor HIC (vóór de Overdracht) eveneens klein is.  

De IFRS-balans van HSA per 30 september 2018 houdt rekening met de impact van de vereiste transacties 
die hebben plaatsgevonden als voorbereiding op de komende grensoverschrijdende fusie tussen HEUL en 
HSA. Dit is verantwoordelijk voor ongeveer GBP 25 miljoen van zowel activa als verplichtingen in de balans. 
Zoals ik opmerk boven de tabellen en in de voetnoot bij de IFRS-prognoses zijn de IFRS-prognoses van HSA 
per 1 januari 2019 inclusief de effecten van de voltooide grensoverschrijdende fusie. Een betekenisvolle 
vergelijking van de twee HSA-balansen zou dan ook zijn tussen de cijfers per 30 september 2018 zonder de 
effecten van deze vereiste transacties en de cijfers van 1 januari 2019 zonder de effecten van de 
grensoverschrijdende fusie. Ik kan bevestigen dat wanneer dergelijke cijfers worden vergeleken, ze zeer 
vergelijkbaar zijn. 

Voor de volledigheid merk ik opnieuw op dat de opgetelde balansen volgens de IFRS en Solvency II per 1 
januari 2019 voor en na de Overdracht niet gelijk zijn. Zoals ik heb opgemerkt in deel 4.4 en 4.5 van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport, is dit voornamelijk toe te schrijven aan het dividend (zoals hierboven 
besproken), en aan de wijzigingen in de herverzekeringsregeling. Voor de Solvency II-balans gelden ook de 
aanvullende factoren van wijzigingen in kapitaalvereisten en andere geringe aanpassingen, zoals 
annuleringen binnen de groep en aanpassingen om rekening te houden met verschillen in de 
veronderstellingen, zoals volgens Solvency II vereist voor HIC in vergelijking met HSA.  

Ik merk ook op dat de bovenvermelde verwachte ondernemingsplannen voor HSA na de Overdracht een 
voorziening omvatten voor de activiteiten die zijn blootgesteld aan de EER in Hiscox Syndicate 33 en Hiscox 
Syndicate 3624, en die na de Ingangsdatum van de Overdracht effectief in HSA worden vernieuwd. Door de 
aard van de uitvoering wordt deze voorziening echter ingedeeld als een investering en niet als een technisch 
bedrag. Zoals ik opmerkte in deel 1.3 van mijn Onafhankelijk deskundigenrapport, vallen de consortia van 
Lloyd niet onder het toepassingsgebied van deze Overdracht volgens Part VII. Ik vermeld het echter hier, 
aangezien de uitvoering om dit te bewerkstelligen van start is gegaan, en er hierover met bepaalde 
polishouders contact is opgenomen. Aangezien dit reeds was opgenomen in de prognoses die in het 
Onafhankelijk deskundigenrapport in aanmerking waren genomen, hebben deze bijkomende mededeling en 
de uitvoering daarvan geen impact op mijn conclusies. Ik acht het dan ook niet nodig om mijn conclusies op 
basis van deze aanvullende informatie te herzien. 

De kapitaaldekkingsgraad 

3.4 Naast de Solvency II-balansen (in het vorige deel), neem ik ook in overweging wat voor een impact de 
Overdracht vervolgens heeft op de Solvency II-kapitaaldekkingsgraad.  

Hierna wordt opnieuw de tabel uit mijn Onafhankelijk deskundigenrapport weergegeven. Ik heb de mutaties in 
het kapitaal van HIC tussen 31 december 2017 en 30 juni 2018, zoals weergegeven in het vorige deel, 
geëvalueerd om te oordelen of de prognoses die in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport zijn weergegeven, 
nog steeds een geschikte basis vormen voor mijn conclusies.  

EUR 1 = GBP 0,88 
Solvency II-balans (in miljoen GBP) 

Per 1 januari 2019 Per 31 december 2019 Per 31 december 2020 
HIC (voor de 
Overdracht) 

HIC (na de 
Overdracht) 

HSA (na de 
Overdracht) 

HIC (na de 
Overdracht) 

HSA (na de 
Overdracht) 

HIC (na de 
Overdracht) 

HSA (na de 
Overdracht) 

Eigen vermogen 245,0 174,0 50,8 196,3 57,9 229,2 64,4 
Totaal activa 963,2 638,3 320,0 709,3 354.3 800,5 392,8 
Verzekeringsverplichtingen 633,3 394,2 248,9 439,5 269,2 492,4 297,6 
Overige verplichtingen 84,9 70,1 20,3 73,5 27,1 78,9 30,7 

Totaal verplichtingen 718,2 464,4 269,2 513,0 296,3 571,3 328,3 

SKV 215,9 143,6 42,4 163,7 48,2 189,1 52,2 
Kapitaaldekkingsgraad 2019 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123% 

Kapitaaldekkingsgraad (HIC 2018 SKV) 127%  

Bron: Informatie van het management 

De geactualiseerde kapitaaldekkingsgraad van HIC per 30 juni 2018 is gedaald tot 119%, in vergelijking met 
140% per 31 december 2017. Dit was verwacht en is, zoals ik opmerk in deel 3.2 van mijn Onafhankelijk 
deskundigenrapport, grotendeels toe te schrijven aan het dividend van GBP 35 miljoen dat in juli 2018 is 
betaald en waarvan het effect was opgenomen in de Solvency II-balansen per 30 juni 2018. De 
kapitaaldekkingsgraad van 119% per 30 juni 2018 is redelijk in vergelijking met de verwachte dekkingsgraad 
van 122% zoals vermeld in deel 3.2 van het Onafhankelijk deskundigenrapport, en sluit aan bij de 
nagestreefde kapitaalratio van 120% van HIC. Ik ben er dan ook zeker van dat de prognoses nog steeds 
geldig zijn om aan te tonen wat de gevolgen zijn voor de polishouders die door de Overdracht worden 
getroffen, op dezelfde manier zoals besproken in het Onafhankelijk deskundigenrapport. 
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Mijn opmerkingen blijven dan ook dezelfde als in deel 5.9 van het Onafhankelijk deskundigenrapport, 
namelijk: 

De kapitaaldekkingsgraad van polishouders van HIC die niet worden overgedragen blijft grotendeels 
ongewijzigd en comfortabel boven de 100%, en in lijn met de door het management nagestreefde 
kapitaaldekkingsgraad van meer dan 120%. Dit betekent dat de kans dat de uitkeringen van polishouders 
mogelijk niet volledig worden uitbetaald, klein is.  

De kapitaaldekkingsgraad van polishouders van HIC die wel worden overgedragen blijft grotendeels gelijk met 
de niveaus van HIC voor de Overdracht, en in lijn met de door het management nagestreefde 
kapitaaldekkingsgraad van meer dan 120%. Dit betekent alweer dat de kans dat de uitkeringen van 
polishouders mogelijk niet volledig worden uitbetaald, klein is. 

Ik heb ook gekeken naar de mutaties tussen de financiële overzichten van HIC per 30 september 2018 en de 
Solvency II-balansen per 30 juni 2018 enerzijds en de prognoses in het Onafhankelijk deskundigenrapport 
anderzijds, en ik ben van oordeel dat de gemaakte veronderstellingen die aan de basis liggen van deze 
prognoses redelijk zijn.  

Het is dan ook mijn conclusie dat de HIC-polishouders die wel en niet worden overgedragen, niet wezenlijk 
nadelig door de Overdracht worden beïnvloed wat de zekerheid van het kapitaal betreft. 

In deel 1.2 merk ik op dat in het kader van de Overdracht naar schatting GBP 421,5 miljoen aan 
verplichtingen zal worden overgebracht van HIC naar HSA. Ik merk op dat dit een schatting is en dat de 
werkelijke waarde afhangt van de marktomstandigheden op 1 januari 2019. Ongeacht de werkelijke 
waardeoverdracht zullen HIC en HSA echter blijven voldoen aan hun nagestreefde kapitaaldekkingsgraad van 
120% na dividend per jaar. 

Ik zie dan ook geen reden om mijn eerdere conclusies op basis van deze geactualiseerde informatie te 
herzien.  

Marktontwikkelingen 

3.5 Ik heb rekening gehouden met marktontwikkelingen in de verzekeringssector sinds de uitgifte van het 
Onafhankelijk deskundigenrapport. Daarnaast heb ik de momenteel laatst beschikbare versie van de 
documenten van het Reserving Committee ingezien die per 30 september 2018 voor HIC beschikbaar zijn, en 
die brengen geen nieuwe onzekerheden tot stand die ik in het Onafhankelijk deskundigenrapport of in dit 
Rapport niet in overweging had genomen.  

3.6 Er hebben sinds de datum van het Onafhankelijk deskundigenrapport geen materiële marktontwikkelingen 
plaatsgevonden. Dientengevolge ben ik van oordeel dat marktontwikkelingen niets veranderen aan mijn 
conclusie over de impact van de Overdracht op de niveaus van zekerheid van elke getroffen groep van 
polishouders tegenover de conclusie beschreven in het Onafhankelijk deskundigenrapport. 

Blootstelling van de Overdrachtsondernemingen aan potentiële ernstige nadelige 
stressfactoren 

3.7 Het management van de Overdrachtsondernemingen en ikzelf zijn van oordeel dat de ernstige nadelige 
stressfactoren die in deel 6 van het Onafhankelijk deskundigenrapport zijn gebruikt, nog steeds passende 
stresstests zijn voor de Overdrachtsondernemingen.  

Mijn conclusies in deel 6.5 van het Onafhankelijk deskundigenrapport gelden nog steeds. Het is inmiddels 
zelfs nog waarschijnlijker dat het stress-scenario van een Economische neergang een vergelijkbare invloed 
heeft op HIC en HSA omdat de beleggingsstrategie van HSA is afgestemd op het beleid van Hiscox Group 
(zoals ik uitvoeriger bespreek in deel 3.8 hierna).  

Ook toets ik mijn analyse van de stress-scenario's van een Europese stormramp in deel 6.6 aan de 
geactualiseerde blootstelling per 30 juni 2018 voor HIC vóór de Overdracht en voor HIC en HSA na de 
Overdracht. Omdat deze analyse grotendeels gebaseerd is op cijferprognoses, merk ik op dat er wordt 
uitgegaan van dezelfde kapitaalniveaus als in het Onafhankelijk deskundigenrapport, en dat de gewijzigde 
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blootstelling de enige belangrijke update vertegenwoordigt. Voor alle drie is het verlies voor HSA of HIC als 
een percentage van het beschikbare kapitaal kleiner dan het verlies in de analyse ten tijde van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport. De relatieve verliezen tussen HIC vóór en na de Overdracht, en tussen 
HIC vóór de Overdracht en HSA na de overdracht, zijn directioneel eveneens dezelfde als ten tijde van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport. Het deel van het kapitaal van HIC of dat van HSA dat na de Overdracht is 
uitgehold, is geen van beide materieel groter dan het uitgeholde bedrag bij HIC voor de Overdracht, en in 
werkelijkheid ligt het uitgeholde bedrag van HSA enigszins lager.  

Ik merk echter op dat het model dat door Hiscox wordt gebruikt om de stresstests te berekenen, sinds mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport is gewijzigd. Hiscox heeft het model aangepast om zijn 
herverzekeringscontracten beter te kunnen definiëren. Het nieuwe model laat meer details over de 
herverzekeringscontracten toe, zoals de mogelijkheid om de specifieke wisselkoersen op te nemen. De 
belangrijkere financiële wijziging in het model bestond in de wijziging van de verdeling van 
herverzekeringsterugvorderingen en herstelpremies tussen entiteiten van herverzekeringscontracten die 
betrekking hebben op meerdere bedrijven van Hiscox Group. De nieuwe verdeling lijkt redelijk, en de 
blootstelling van de Overdrachtsondernemingen aan de stressfactoren voor en na de Overdracht verandert 
niet wezenlijk van die zoals besproken in het Onafhankelijk deskundigenrapport. In dit opzicht heb ik ook een 
herzien overzicht van de stress-scenario's van een Europese windstorm ontvangen per 31 januari 2018, 
waarbij het laatste model is gebruikt, zodat het effect van de verandering van model kan worden geïsoleerd 
van het effect door de verandering van blootstelling. Deze resultaten vertonen nog steeds directioneel 
vergelijkbare relatieve verliezen ten opzichte van het vorige model per 31 januari 2018 tussen HIC vóór en na 
de Overdracht, en tussen HIC vóór de Overdracht en HSA na de overdracht. Wanneer de resultaten per 31 
januari 2018 en 30 juni 2018, beide volgens het nieuwe model, worden vergeleken voor HIC vóór en na de 
Overdracht, en voor HIC vóór de Overdracht en HSA na de overdracht, dan zijn de resultaten uitermate 
vergelijkbaar. Dit toont aan dat de impact van de verandering van blootstelling tussen deze datums beperkt is. 

Ik zie dan ook geen reden om mijn conclusies op basis van deze geactualiseerde informatie te herzien.  

Toekomstige intenties van HIC en HSA over de kapitaalniveaus, activiteiten, structuur en 
activiteitenmix 

3.8 Op basis van mijn gesprekken met het management van de Overdrachtsondernemingen en zoals blijkt uit 
latere schriftelijke communicaties, begrijp ik dat de toekomstige intenties van HIC en HSA nog steeds 
dezelfde zijn als de intenties die zijn gedocumenteerd in deel 4.11 van het Onafhankelijk deskundigenrapport.  

Ik merk op dat de ELTO-aanvraagprocedure voor HSA, zoals ik heb besproken in deel 4.16 van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport, volgens plan vordert. Er is voor HSA een ELTO-aanvraag ingediend en 
inmiddels is er voor HSA een lidmaatschapscertificaat ontvangen.  

Ik merk ook op dat de beleggingsstrategie van HSA nu is afgestemd op de strategie van Hiscox Group (en als 
dusdanig met de beleggingsstrategie van HIC), die een combinatie van cash, obligaties en risicoactiva 
aanraadt. Ten tijde van mijn Onafhankelijk deskundigenrapport was het plan dat HSA voornamelijk cash zou 
aanhouden. Voor alle duidelijkheid merk ik op dat de beleggingsstrategie van HIC sinds het tijdstip van mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport niet is gewijzigd.  

In deel 1.5 en 4.2 van mijn Onafhankelijk deskundigenrapport beschrijf ik de grensoverschrijdende fusies die 
tegelijkertijd met de Overdracht plaatsvinden. Ik merk op dat deze vorderen volgens plan; de 
grensoverschrijdende fusie tussen HAG en HEUL is voltooid op 31 augustus 2018 met als ingangsdatum 21 
september 2018, en de definitieve documenten zoals vereist voor de grensoverschrijdende fusie tussen HSA 
en HEUL, die van kracht zal worden op 1 januari 2019, zijn ontvangen. Ze zullen in de balans van HSA 
worden weergegeven vanaf 1 januari 2019. 

Ik heb uit de intenties of de redenen van de Overdrachtsondernemingen om de Overdracht voor te stellen 
geen nadelige gevolgen voor polishouders geïdentificeerd die de bevindingen van de analyse die ten 
grondslag ligt aan de conclusies in het Onafhankelijk deskundigenrapport materieel zouden wijzigen. 

Gevolgen van het brexitreferendum 

3.9 In deel 5.16 van het Onafhankelijk deskundigenrapport heb ik de gevolgen van het brexitreferendum 
besproken, voor zover die ten tijde van het Onafhankelijk deskundigenrapport bekend waren. Ook nu zijn de 
potentiële gevolgen nog steeds onduidelijk, maar is er wel meer duidelijkheid over het tijdschema voor het 
proces waarbij het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. De Britse regering heeft een akkoord bereikt over de 
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tekst van een uittredingsovereenkomst met de Europese Commissie en deze is nu goedgekeurd door de 
leiders van alle EU-landen, al hebben nog niet alle vereiste instanties hun goedkeuring gegeven. Meer 
bepaald is de overeenkomst op de datum van dit Rapport nog niet goedgekeurd door het Britse parlement.  

In oktober publiceerde de PRA het raadplegingsdocument CP26/18 (‘UK withdrawal from the EU: Changes to 
PRA Rulebook and onshored Binding Technical Standards’), waarin de toegang van polishouders die niet-
Britse risico's houden tot het Britse 'Financial Service Compensation Scheme' ('FSCS') na de brexit wordt 
besproken. In het Onafhankelijk deskundigenrapport was het mijn conclusie dat polishouders die vóór de 
Overdracht FSCS-bescherming genoten, ook na de Overdracht dezelfde bescherming genieten als ze niet 
worden overgedragen, en als ze wel worden overgedragen, zullen ze dezelfde bescherming genieten tot hun 
polis wordt verlengd, waarna ze zullen worden beschermd door het Luxemburgse systeem, zoals ik beschrijf 
in deel 3.7 van mijn Onafhankelijk deskundigenrapport. Polishouders die worden overgedragen en die geen 
FSCS-bescherming genoten, zouden in aanmerking komen voor bescherming onder het Luxemburgse 
systeem en bijgevolg meer bescherming genieten. Ik kan bevestigen dat mijn conclusies over het FSCS 
ongewijzigd blijven. 

Ik merk op dat deze Overdracht niet afhangt van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Hoewel 
er in de media recent berichten verschenen over een akkoord dat mogelijk in de maak is, is de verwachting 
klein dat een dergelijk akkoord de vestigingsrechten zou behouden. Zelfs als een dergelijk akkoord wordt 
bereikt, is er dan ook geen garantie dat HIC het recht heeft om na de brexit in de EU verzekeringen af te 
sluiten. Verder merk ik op dat het plaatsvinden van de Overdracht volgens mijn analyse nog steeds geen 
materiële nadelige gevolgen voor de overgedragen polishouders zou hebben. 

Mijn opmerkingen in het Onafhankelijk deskundigenrapport hierover zijn op de datum van dit Aanvullend 
rapport nog steeds geldig. 

Update over de Jersey-regelingen in geval van niet-goedkeuring  

3.10 In deel 1.4 van het Onafhankelijk deskundigenrapport besprak ik de regelingen voor de Jersey-polissen in het 
onwaarschijnlijke geval dat de Jersey-overdracht niet zou worden goedgekeurd. Ik merk op dat de vergunning 
voor Jersey van HSA (die vereist is om in Jersey verzekeringsactiviteiten uit te voeren), door de Jersey 
Financial Services Commission is verleend, en dat de Voorbereidende Zitting voor Jersey op 6 augustus 2018 
met succes is afgerond. Daardoor neemt de kans dat de Jersey-overdracht niet zal worden goedgekeurd, 
verder af. Als de Jersey-overdracht echter niet wordt goedgekeurd, dan zijn de regelingen nog steeds 
dezelfde als ik in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport heb besproken. De betreffende polissen blijven dan 
bij HIC, maar worden dan voor 100% herverzekerd door HSA en worden ook door HSA uitgevoerd. 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. Ik merk op 
dat de Sanctiehoorzitting zal worden gehouden op 17 december 2018, en dus is het onwaarschijnlijk dat de 
goedkeuring voor deze datum niet wordt verleend. Indien de Jersey-overdracht echter niet is goedgekeurd 
voor 31 december 2019, zullen de betreffende polissen gewoon blijven voortbestaan zoals dit nu voor hen het 
geval is. 

In deel 3.9 van het Onafhankelijk deskundigenrapport heb ik gedetailleerde informatie verstrekt over het 
aantal Jersey-polissen dat zouden worden overgedragen. Ik merkte op dat er 350 actieve Jersey-polissen 
zouden worden overgedragen, en dat er 614 overgedragen vervallen of geannuleerde polissen waren; Hiscox 
heeft sindsdien bevestigd dat deze cijfers betrekking hebben op het totale aantal EU-polissen (inclusief het 
Verenigd Koninkrijk) en niet alleen op de overgedragen polissen, en dat het aantal overgedragen polissen op 
het tijdstip van het Onafhankelijk deskundigenrapport moet worden gewijzigd in 152 actieve, 22 vervallen en 
29 geannuleerde polissen. Dit heeft geen invloed op de conclusies in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport. 
Op het tijdstip van dit Rapport zijn er 160 actieve polissen die worden overgedragen, en worden er 52 
polissen overgedragen die niet langer van kracht zijn (vervallen of geannuleerd).  

Communicatie met polishouders en anderszins 

3.11 Ik begrijp van HIC dat de voorgestelde communicatie met de polishouders zoals beschreven in mijn 
Onafhankelijk deskundigenrapport, zoals verwacht is doorgegaan, met uitzondering van het volgende: 

- Door een onbedoelde nalatigheid is er geen contact opgenomen met 200 polishouders die op de hoogte 
moesten worden gesteld van de Overdracht. Dit komt omdat Hiscox alleen naar het recentste jaar van 
een poliscontract heeft gekeken om te bepalen welke polissen moesten worden overgedragen. Voor de 



Aanvullend rapport van de onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van de verzekeringsactiviteiten van HIC 
naar HSA 

 

14 
Documentclassificatie – KPMG Confidential 

© KPMG LLP. Alle rechten voorbehouden. 

 

polishouders met polissen over een langere periode zijn er bepaalde gevallen waarin zij het niet-Britse 
EER-risico tijdens de polisperiode uit hun polis hadden gehaald, maar waarbij het risico toch eerder in de 
contractperiode bestond. Sommige van deze polishouders zouden onder de vrijstellingen zijn gevallen die 
de Rechtbank heeft verleend vóór de start van de communicatieperiode, en sommige zouden de 
documentatie toch hebben ontvangen doordat ze een andere polis bij HIC houden die niet onder een van 
de verleende vrijstellingen valt. Met de subgroep die in geen van beide van de bovenstaande categorieën 
valt, en die bestaat uit 181 Britse polishouders en 19 (niet-Britse) EU-polishouders, werd geen contact 
opgenomen. Hiscox heeft opgemerkt dat het door de complexiteit van de kennisgevingsprocedure niet 
praktisch haalbaar is om vóór de Sanctiehoorzitting tijdig contact op te nemen met deze polishouders. 
Daarom is Hiscox van plan af te zien van de kennisgeving vanwege onbedoelde nalatigheid.  

- 16 polishouders, die allemaal Entertainment Business-polissen met een dekking op langere termijn als 
onderdeel van een specifiek pakket hielden, werden pas op 20 november 2018 in kennis gesteld van de 
Overdracht. De reden voor de late kennisgeving is dat het betreffende pakket verkeerd werd ingedeeld 
als onderdeel van een andere dekking en niet als een afzonderlijke dekking op zich, wat als gevolg had 
dat deze polishouders werden ingedeeld als niet-overgedragen polishouders en niet als overgedragen 
polishouders.  

Aangaande het eerste punt is, gelet op de aard van de betreffende blootstellingen, de blootstelling van deze 
polissen aan niet-Britse EER-risico's al afgelopen en zijn er nog geen claims uit voortgevloeid. Zij kunnen ook 
kennis hebben genomen van de Overdracht via de algemenere publiciteitscampagne. Aangaande het tweede 
punt merk ik op dat deze polishouders intussen op de hoogte zijn gebracht. Hoewel dit later dan vereist is 
gebeurd, hebben deze polishouders nog even de tijd om te reageren als zij dat willen doen. Daarom 
beschouw ik het risico dat een polishouder die vervolgens een oprechte claim kan hebben niet op de hoogte 
is gebracht van de Overdracht als zijnde zeer klein.  

Ik merk op dat een aanvullende kennisgeving van de Overdracht werd gepubliceerd in de gedrukte edities van 
Iris Oifigiuil en Irish Examiner in Ierland en Independent Malta en Times Malta in Malta. Ze zal ook worden 
gepubliceerd in het Finse staatsblad (‘Edita Publishing oy’) en Helsingin Sanomat in Finland na de 
Overdracht. 

HIC heeft mij de wekelijke logbestanden bezorgd met details van het aantal polishouders met vragen, 
bezwaren, klachten of anderszins, evenals het aantal geretourneerde zendingen.  

Een aantal zendingen is aangemerkt als 'retour naar afzender', en HIC levert nog steeds inspanningen om de 
juiste adressen te vinden zodat deze zendingen nogmaals kunnen worden verzonden. Per 23 november 2018 
zijn er 18.017 postzendingen retour gezonden, wat overeenstemt met circa 4,3% van het totale aantal 
polishouders dat wordt overgedragen. Per dezelfde datum zijn er voor circa 7.444 van hen andere 
postadressen gevonden. Dat brengt het geretourneerde percentage terug tot circa 2,5%. Daarnaast zijn er per 
23 november 2018 2.396 e-mailberichten niet afgeleverd, wat overeenstemt met circa 0,6% van het totale 
aantal polishouders dat wordt overgedragen. Op diezelfde datum zijn er voor circa 1.397 van hen andere e-
mailadressen gevonden. Dat brengt het geretourneerde percentage terug tot circa 0,25%. 

Per 4 december 2018 zijn er zeven klachten en drie bezwaren ontvangen.  

De klachten zijn de volgende:  

- Eén polishouder begreep niet waarom zijn polis moest worden overgedragen en heeft verzocht om de 
polis in dat geval te annuleren. Na verdere controle van de polis bleek dat het risico zich uitsluitend in 
het Verenigd Koninkrijk bevindt, en dat de polis bijgevolg niet zou worden overgedragen. De polishouder 
is tevreden met dit resultaat. Ik merk op dat deze situatie is ontstaan omdat het voor bepaalde Britse 
polissen niet mogelijk was om uit te maken of ze EU-risico's bevatten, doorgaans wanneer de polis een 
automatische aanvullende dekking van wereldwijde locaties omvat, waarbij de specifieke locaties niet in 
de systemen van HIC waren opgenomen. Bijgevolg werd er met de polishouders die tot deze categorie 
behoren contact opgenomen indien zij aan EU-risico's waren blootgesteld, wat tot de hierboven 
beschreven situatie leidde.  

- Een andere polishouder ontving een brief die was geadresseerd aan een ander bedrijf op zijn adres. Na 
onderzoek bleek dat hij dezelfde postcode had als een andere polishouder en dat er bij de verzending 
van de e-mail naar de tweede polishouder een vergissing was gemaakt bij de invoering van de 
gegevens. 
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- Twee polishouders ontvingen op hun adres meerdere brieven over de Overdracht; dat wil zeggen: ze 
ontvingen brieven gericht aan henzelf en ook andere brieven gericht aan andere personen (maar op hun 
adres). De gegevens voor deze brieven kwamen van een derde partij. Ik merk op dat HIC deze 
gegevens heeft gecontroleerd op dubbele gegevens, maar bij die controles werd gezocht naar gevallen 
waarin zowel de naam als het adres tweemaal voorkwamen. Aangezien in dit geval de namen 
verschilden, maar de adressen hetzelfde waren, werden deze dubbele gegevens niet gevonden. Na dit 
voorval is het systeem om te controleren op dubbele gegevens geactualiseerd zodat er ook werd 
gecontroleerd op dubbele namen, ongeacht het adres, en op dubbele adressen, ongeacht de naam. De 
derde partij heeft contact opgenomen met de getroffen polishouders, heeft de onjuiste brieven 
verzameld en heeft juiste adresgegevens verstrekt voor de betreffende extra polishouders. De extra 
polishouders van wie de gegevens zijn gecorrigeerd, zijn inmiddels aangeschreven. 

- Eén polishouder kreeg een brief op zijn oude adres hoewel hij Hiscox zijn nieuwe adres had 
meegedeeld. Dit kwam omdat de adreswijziging werd meegedeeld nadat de adresgegevens voor de 
kennisgevingscampagne waren verzameld.  

- Eén polishouder klaagde dat zijn brief niet naar hem maar naar het adres van zijn broer was gestuurd. 
De externe firma die verantwoordelijk was voor het opschonen van de gegevens heeft Hiscox gemeld 
dat deze polishouder naar het adres van de broer was verhuisd. Op de datum van dit Rapport wacht 
Hiscox nog op verdere verduidelijking van de externe firma over de herkomst van het nieuwe adres, 
zodat het de polishouder een accuraat antwoord kan sturen. 

- Eén polishouder heeft gevraagd zijn polis op te zeggen vanwege de verandering van aanbieder. Dit is 
uitgevoerd. 

Wat de bezwaren betreft, is er in twee gevallen geen reden opgegeven. HIC heeft met deze polishouders 
contact opgenomen voor meer informatie, maar heeft op de datum van dit Rapport daarop nog geen antwoord 
ontvangen. Het andere bezwaar werd ingediend op de volgende gronden: de polishouder gaat niet akkoord 
met de moraliteit van het Luxemburgse belastingsysteem. Hiscox heeft hierop geantwoord met een 
bevestiging van de reden waarom de Overdracht moet plaatsvinden, meer informatie over zijn beslissing om 
voor Luxemburg te kiezen en informatie over maatregelen die Luxemburg neemt om zijn belastingen te 
hervormen. Desondanks heeft de polishouder gevraagd zijn polis op te zeggen, waarmee Hiscox heeft 
ingestemd. 

Ik heb de geopperde bezwaren in overweging genomen. Voor de twee bezwaren waarvoor er geen redenen 
werden opgegeven, neem ik genoegen met de antwoorden van de Overdrachtsondernemingen en hun 
pogingen om contact op te nemen met de polishouders. Voor de polishouder die een bezwaar heeft op grond 
van het Luxemburgse belastingsysteem volstaat voor mij het antwoord van de Overdrachtsondernemingen en 
dat het bezwaar niets verandert aan enig oordeel dat ik vel in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport of 
Aanvullend rapport. Ik heb geen zaken vastgesteld waardoor ik aanvullende analyses zou moeten uitvoeren 
of waardoor ik de conclusie beschreven in mijn Onafhankelijk deskundigenrapport en dit Aanvullend rapport 
zou moeten herzien. 

4. Algemene conclusies 
4.1 Nadat ik mijn financiële analyses heb geactualiseerd en na de hierboven beschreven overige zaken in 

overweging te hebben genomen, kan ik bevestigen dat al mijn algemene conclusies beschreven in deel 7 van 
het Onafhankelijk deskundigenrapport, ongewijzigd blijven. Naar mijn oordeel stel ik dan ook geen materiële 
nadelige gevolgen vast voor enige van de groepen van polishouders van enige van de 
Overdrachtsondernemingen als gevolg van de voorgestelde Overdracht. 
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Bijlage – Lijst van aanvullende informatie verstrekt voor het 
Aanvullend rapport 

 

Financiële informatie  

Rekeningen en Solvency II-balansen van HIC per 30 juni 2018 (niet gecontroleerd) 

IFRS-rekeningen van HIC per 30 september 2018 (niet gecontroleerd) 

IFRS-rekeningen van HSA per 30 september 2018 (niet gecontroleerd) 

 

Informatie over de structuur en bedrijfsinformatie 

Bevestiging van de ondernemingsstructuur beschreven in het Onafhankelijk deskundigenrapport  

Bevestiging dat er zowel nu als na de Overdracht niets verandert aan de gegevens van de raden van bestuur en de 
bestuursregelingen. 

Bevestiging van de bestuurders van HSA en de bestuursfilosofie van HSA 

 

Informatie over de regeling 

Documenten van de definitieve regeling 

Laatste schatting van de kosten van de regeling, met vermelding van de verwachte kosten van de regeling (inclusief 
niet-terugvorderbare kosten indien de regeling niet wordt uitgevoerd) en de entiteit die deze kosten draagt 

Bevestiging dat er sinds het Onafhankelijk deskundigenrapport als gevolg van de Overdrachten geen materiële 
verschuiving heeft plaatsgevonden in de fiscale gevolgen 

Geactualiseerd overzicht van polissen en claims 

Wekelijkse logbestanden over de communicatie met de polishouders en aanvullende informatie over antwoorden van 
polishouders 

 

Kapitaal en risicobeheer 

Geactualiseerde kapitaalvereisten en cijfers over het beschikbare kapitaal volgens Solvency II voor HIC per 30 juni 
2018 

Documenten van het Reserving Committee per 31 maart 2018, 30 juni 2018 en 30 september 2018 voor HIC  

Gedetailleerde informatie over materiële verliezen die hebben plaatsgevonden in de tussentijdse periode van het 4e 
kwartaal van 2017 en het 2e kwartaal van 2018 

Updates voor de impact van de stress-scenario's op de activiteiten zoals beschreven in deel 6 van het Onafhankelijk 
deskundigenrapport 

Geactualiseerd ORSA-rapport voor 2018 voor HIC 

ORSA-rapport voor 2018 voor Hiscox SA 

Informatie over de wijzigingen in het kapitaalmodel 

 

Overige informatie die in aanmerking is genomen 

Verdere gesprekken met sleutelfiguren binnen het executive team, en e-mails ter bevestiging van verklaringen en 
informatie die mondeling is verstrekt in deze vergaderingen waarop ik mijn bevindingen heb gebaseerd. 

 


