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Inleiding
Gouda, 19 april 2017
Voor u ligt het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand over het boekjaar 2016 zoals deze door de
directie van Woningborg N.V. te Gouda is opgesteld. Het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand is
opgesteld op basis van de bepalingen zoals opgenomen in Hoofdstuk XII in de Gedelegeerde verordening Solvency
II, bijlage XX van de Gedelegeerde verordening Solvency II en Richtsnoer BoS-15/109.
In dit verslag worden achtereenvolgens de activiteiten en prestaties over 2016, het bestuurssysteem, het
risicoprofiel, de waarderingsgrondslagen voor de marktwaardebalans en het kapitaalbeheer beschreven.
Woningborg N.V.

Drs. M. Smit
Algemeen directeur
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Samenvatting
Activiteiten
De activiteiten van Woningborg bestaan uit het waarborgen van (nieuw)bouwprojecten in de woningbouw. Het
totale resultaat over 2016 is gedaald t.o.v. voorgaand jaar als gevolg van de hogere schade- en bedrijfslasten. In
onderstaande tabel is de beknopte resultatenrekening opgenomen:
Resultaten rekening (in € 1.000)

2016

Premie opbrengsten
Mutatie technische voorzieningen
Beleggingsresultaat
Schade eigen rekening
Som der bedrijfslasten
Resultaat voor belastingen

2015
14.049
235
4.432
-5.286
-10.051
3.379

11.251
1.036
4.664
-2.763
-8.958
5.230

Ontleend aan de jaarrekening 2016 van Woningborg N.V.

In 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de activiteiten van Woningborg.
Bestuurssysteem
Het bestuurssysteem van Woningborg bestaat uit een directie en een Raad van Commissarissen dat toezicht
houdt op het beleid van de directie. De sleutelfuncties binnen Woningborg zijn verdeeld over de leden van de
directie zodat de sleutelposities functioneel gescheiden zijn van elkaar. De Actuariële functie en de Interne
auditfunctie zijn uitbesteed. Het beleid dat door de directie van Woningborg wordt opgesteld, wordt gemonitord
door middel van rapportages welke in het periodieke directie- en RvC overleg worden besproken.
Het interne controlesysteem is er op gericht om bewuste- en onbewuste fouten tegen te gaan. Vanuit de
Compliance functie wordt er op toegezien dat het stelsel van beheersingsmaatregelen om dit tegen te gaan
worden nageleefd.
Eind 2016 is er een ORSA Toezichtrapportage uitgevoerd door Woningborg. De uitkomst van dit onderzoek is dat
Woningborg in alle gevallen aan haar verzekeringsverplichting en eigen solvabiliteitseisen kan voldoen.
In 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het bestuurssysteem van Woningborg.
Risicoprofiel
Woningborg voert één product, n.l. de waarborggarantie op (nieuw)bouwprojecten in de woningbouw.
Woningborg is als schadeverzekeraar ingedeeld in de branche Krediet en borgtochten. De belangrijkste risico’s
voor Woningborg zijn binnen de verzekeringstechnische risico’s het rampenrisico en binnen het marktrisico het
aandelenrisico. In 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het risicoprofiel van Woningborg.
Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden
De statutaire balans van Woningborg wordt opgesteld op basis van Dutch GAAP. De balans die wordt gebruikt
voor solvabiliteitsdoeleinden wordt opgesteld op basis van marktwaarde. De belangrijkste verschillen tussen de
statutaire- en de marktwaardebalans zijn de afwijkende waardering van de immateriële vaste activa, obligaties
en de technische voorzieningen. Voor de verschillen in waardering wordt onder aftrek van latente belasting een
reconciliatiereserve (herwaarderingsreserve) in het eigen vermogen van de marktwaardebalans opgenomen.
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In tegenstelling tot voorgaand jaar is er geen pensioenvoorziening in de marktwaardebalans opgenomen.
Woningborg heeft een nieuw pensioencontract afgesloten waarin het actuarieel risico niet voor de werkgever is.
Om deze reden is het opnemen van een pensioenvoorziening niet meer noodzakelijk. Tevens is in 2016 bij het
berekenen van de best estimate voor de technische voorziening rekening gehouden met vooruit ontvangen
premies die nog niet zijn ingegaan ten behoeve van de herstelwaarborg.
Kapitaalbeheer
Woningborg voldoet in hoge mate aan de wettelijke- en eigen normsolvabiliteit. In onderstaande tabel is het
aanwezige eigen vermogen en het vereiste kapitaal opgenomen.
Solvabiliteitskapitaalvereiste (in € 1.000)

2016

2015

Aanwezige eigen vermogen
Solvabiliteitskapitaalvereiste(SCR)
Minimum kapitaalvereiste (MCR)

101.091
22.294
6.573

96.543
22.627
5.657

SCR in procenten
MCR in procenten
Normsolvabiliteit in procenten

384%
1.538%
330%

427%
1.707%
330%

Voor het berekenen van de Solvabiliteitskapitaalvereiste worden de standaardformules en parameters uit de
Solvency II regelgeving gebruikt.
In 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het kapitaalbeheer van Woningborg.
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A.1

Activiteiten

Naam en rechtsvorm van de onderneming:
Woningborg N.V.
Tielweg 24
2803 PK GOUDA
Woningborg N.V. (hierna Woningborg) staat onder toezicht bij De Nederlandsche Bank (hierna DNB).
Contactpersoon bij DNB is de heer M.C. Moes. Het relatienummer van Woningborg bij DNB is W1940.
Woningborg maakt deel uit van de Woningborggroep. Het hoofd van de Woningborggroep is Woningborg Holding
B.V. te Gouda. Woningborg Holding B.V. is bij DNB bekend onder relatienummer C0105. Woningborg is de enige
entiteit die verzekeringsactiviteiten uitvoert. Voor een nadere beschrijving van de structuur wordt verwezen naar
hoofdstuk B.1.1 Juridische structuur.
De externe accountant van Woningborg is drs. F.J. van Groenestein RA van PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V. , Fascinatio Boulevard 350 te Rotterdam. Voor het boekjaar 2016 heeft PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V. een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening en de jaarstaten.
De activiteiten van Woningborg bestaan uit het waarborgen van (nieuw)bouwprojecten in de woningbouw.
Kopers van een (nieuw)bouwwoning ontvangen de garantie dat hun woning bij een eventueel faillissement van
de bouwer wordt afgebouwd (de afbouwgarantie) en binnen de garantieperiode aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoet (de herstelwaarborg). Dit product is opgenomen in de branche Krediet en borgtochten. Het
waarborgproduct van Woningborg is gericht op de Nederlandse markt.
In het verslagjaar 2016 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die een materieel effect op
Woningborg zouden hebben.
Gedurende het boekjaar 2016 waren er gemiddeld 61,8 (2015: 61,3) Fte’s werkzaam bij Woningborg.
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A.2

Prestaties op het gebied van verzekeren

De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn ontleend aan jaarrekening 2016 van Woningborg en zijn gebaseerd
op de grondslagen die gelden voor de statutaire balans en winst- en verliesrekening (Dutch GAAP).
Toename omzet en afgegeven certificaten
In 2016 is er sprake van een 10% stijging van het aantal verkochte gewaarborgde nieuwbouw koopwoningen
(33.000 in 2016 en 30.000 in 2015). Met Woningborg concurrerende aanbieders van waarborgcertificaten voor
nieuwbouwwoningen in Nederland zijn SWK/HDI Global en Bouwgarant/HDI Global. Het aandeel van Woningborg
bedraagt met ruim 23.600 certificaten ca. 71% (2015: 70%). De gemiddelde koopaanneemsom is in 2016 is
gestegen ten opzichte van vorig jaar en bedraagt afgerond EUR 260.000. Het aantal opgeleverde woningen steeg
in 2016 met ruim 41% procent naar 18.100 (2014:12.800). De bruto premies in 2016 zijn, als gevolg van de
gestegen aantallen en een hogere gemiddelde koopaanneemsom, met ruim 24% gestegen naar EUR 14.428.000
(2015: EUR 11.618.000.
Schade ontwikkeling
Het aantal faillissementen in 2016 bij Woningborg N.V. bedroeg 16 ondernemingen (2015: 28). Als gevolg van
faillissementen in 2016 heeft Woningborg N.V. 123 (2015: 185) woningen afgebouwd. In 2016 heeft Woningborg
€ 4.250.000 (2015: € 2.364.000) aan schade uitbetaald en € 1.036.000 toegevoegd aan de schadevoorzieningen
(2015: 399.000).
Kostenontwikkeling
De bedrijfslasten zijn in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. In 2016 bedroegen de overige bedrijfslasten €
10.051.000 ten opzichte van € 8.958.000 in 2015. Oorzaak ligt vooral in de toename van de pensioenlasten, inhuur
extra personeel en advies ten behoeve van het opzetten van het instrument Private Kwaliteitsborging en extra
juridische kosten ten behoeve van het afhandelen van procedures.
Verdere versteviging van de solvabiliteitspositie
De Overige reserves en Technische voorzieningen voldoen ruimschoots aan de intern gewenste en extern
verplichte eisen ten aanzien van solvabiliteit. De liquiditeitspositie is robuust te noemen. Met de huidige
financiële positie kan Woningborg ruim aan haar waarborgverplichting voldoen. De liquide middelen belopen
ultimo 2016 EUR 11.739.000 (2015: EUR 20.573.000).
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A.3

Prestaties op het gebied van beleggen

De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn ontleend aan jaarrekening 2016 van Woningborg en zijn gebaseerd
op de grondslagen die gelden voor de statutaire balans en winst- en verliesrekening (Dutch GAAP).
Woningborg heeft rendementen behaald welke zowel direct via het eigen vermogen zijn verwerkt als
rendementen die via de winst- en verliesrekening zijn verwerkt. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.
Beleggingscategorie

Resultaat direct
verwerkt via het
eigen vermogen

Terreinen en gebouwen
Aandelen
Obligaties
Liquide middelen
Totaal

Resultaat
verwerkt in
winst- en
verliesrekening

1.073.000
1.073.000

566.000
2.434.000
1.484.000
-53.000
4.432.000

Het resultaat dat direct via het eigenvermogen is verwerkt betreft de ongerealiseerde herwaardering van
aandelen en beleggingsfondsen die boven de aanschafwaarde van de belegging uitkomen. De resultaten die
direct via de winst- en verliesrekening zijn verwerkt geven per activacategorie het volgende beeld.
Beleggingscategorie

Opbrengst uit
beleggingen

Terreinen en gebouwen
Aandelen
Obligaties
Liquide middelen
Totaal

486.000
894.000
1.526.000
-53.000
2.897.000

Ongerealiseerde
waarde
veranderingen

Gerealiseerde
waarde
veranderingen

80.000
1.077.000
-41.000
1.116.000

463.000
463.000

Totaal

566.000
2.434.000
1.484.000
-53.000
4.432.000

Woningborg heeft geen beleggingen in securisaties.
A.4

Prestaties op overig gebied

Als gevolg van de ontwikkelingen ten aanzien van Toetsing en Toezicht/Private Kwaliteitsborging zijn in 2016 een
aantal investeringsverplichtingen aangegaan ten behoeve van de automatisering. Naar verwachting zal de
ingebruikname in de loop van 2018 plaatsvinden.
A.5

Overige informatie

In 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de activiteiten van Woningborg.
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B.1

Algemene informatie over het bestuurssysteem

B.1.1

Juridische structuur

De juridische structuur van de Woningborggroep is als volgt:

Binnen deze structuur worden de verzekeringsactiviteiten uitgevoerd door Woningborg N.V. De advies
activiteiten worden door Woningborg Advies B.V. uitgevoerd. In 2015 is met oog op het toekomstige stelsel van
Private Kwaliteitsborging voor het bouwen de nieuwe onderneming Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.
opgericht.
B.1.2

Bestuurlijke structuur

Binnen Woningborg is de bestuurlijke structuur als volgt:
•
Directie/Raad van Bestuur;
•
Raad van Commissarissen.
De samenstelling en de taakverdeling van zowel de Directie/Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
worden in de volgende paragrafen behandeld.
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Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kennen wij als bestuursgeleding niet binnen Woningborg, wij hebben de directie. Deze
bestaat uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

Rien Smit, algemeen directeur;
Peter van Noord, lid directie en plaatsvervangend algemeen directeur;
Leendert Maris, lid directie;
Theo de Ridder, financieel directeur;
Maurice Klaver, lid directie.

Taakverdeling bestuur
De verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering van de kerntaken binnen Woningborg zijn in de
portefeuille bij een lid van de directie ondergebracht. De totale eindverantwoordelijkheid ligt bij de Algemeen
directeur.
Rien Smit, algemeen directeur:
•
algemeen, bestuurlijk, tactisch, strategisch beleid;
•
bestuurlijke zaken Stichting Woningborg en Raad van Commissarissen;
•
statuten, notariële zaken en Kamer van Koophandel;
•
beleid ten aanzien van maatschappelijke organisaties;
•
beleid ten aanzien van politieke ambtsdragers, Ministeries en overige instellingen;
•
toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten;
•
risicomanagement;
•
personeelszaken en Ondernemings Raad;
•
arbeidsvoorwaardenbeleid;
•
directiesecretariaat;
•
huisvesting, receptie, bedrijfsrestaurant en facilitaire dienst;
•
ICT;
•
beleggingsbeleid. Voorzitter van de Beleggingscommissie;
•
controlerend accountant en jaarverslaggeving;
•
Interne Audit;
•
wetgeving;
•
belastingdienst en fiscale zaken;
•
pers en perscommunicatie;
•
website;
•
contracten met externe partijen.
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Peter van Noord, lid directie en plaatsvervangend algemeen directeur:
•
medebeleidsbepaler ten aanzien van beleid van het verzekeringsbedrijf Woningborg;
•
voorbereiding vergaderingen van Stichting Woningborg en Raad van Commissarissen;
•
afdeling Juridische Zaken;
•
compliance;
•
waarborgzaken;
•
coördinatie faillissementen;
•
maatwerk tarifering;
•
coördinatie ten aanzien van het contact met de bij Woningborg aangesloten ondernemingen;
•
afdeling Communicatie.
Leendert Maris, lid directie:
•
contacten en rapportages aan AON RE en de herverzekeraars;
•
alle zakelijke waarborgproducten;
•
afdeling Planbehandeling: behandelen, coördineren en accepteren van bouwplannen en afgifte van
waarborgcertificaten;
•
lid van de Beleggingscommissie.
Theo de Ridder, financieel directeur:
•
afdeling Financiële administratie en financiële rapportage;
•
coördinatie externe accountantscontrole en controle Interne Audit;
•
rapportage aan De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten;
•
belastingaangiften;
•
opmaken jaarverslagen;
•
coördinatie, uitvoering en rapportage inzake beleggingen. Lid van de Beleggingscommissie;
•
afdeling Financiële Screening: beoordelen van de kredietwaardigheid van de ingeschreven
ondernemingen;

Actualiseren kapitaalbeleid;
•
uitvoering pensioenbeleid;
•
voorbereiding risicobeheer.
Maurice Klaver, lid directie:
•
Woningborg Advies BV.: opleidingen/cursussen aan derden;
•
Woningborg Toetsing en Toezicht B.V., w.o. technische plan screeners en technische regio- inspecteurs:
pilotprojecten Private Kwaliteitsborging voor het bouwen, contacten met ministerie etc.;
•
afdeling Bedrijfsbureau: klachtenbehandeling, intake van de beroepen op de waarborgregelingen,
technische risicoanalyses, afsprakenbureau buitendienstmedewerkers.
Vervanging op korte termijn en van tijdelijke aard
Hierboven zijn in grote lijnen de kerntaken ondergebracht in de diverse directieportefeuilles. Op korte termijn
kunnen alle taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur Smit worden ondergebracht bij de
plaatsvervangend algemeen directeur Van Noord. Verantwoordelijkheden van de algemeen directeur inzake ICT
worden ondergebracht bij Klaver. Verantwoordelijkheden van de algemeen directeur Smit van financiële aard

12

worden ondergebracht bij de financieel directeur De Ridder (met uitzondering van het accorderen van facturen
en het verrichten van betalingen in verband met de regels van interne functiescheiding e.d.).
Taken en verantwoordelijkheden van de plaatsvervangend Algemeen directeur Van Noord kunnen geheel worden
overgenomen door Smit en/of Maris.
Alle specifieke financieel-administratieve taken en verantwoordelijkheden van de Financieel directeur De Ridder
kunnen geheel worden overgenomen door Smit. De afdeling Financiële Screening wordt ondergebracht bij Van
Noord. Beleggingstransacties e.d. worden uitgevoerd door Maris.
Taken en verantwoordelijkheden van het directielid Maris worden overgenomen door
Van Noord. Specifieke verzekerings-/herverzekeringszaken door Smit/De Ridder.
Taken en verantwoordelijkheden van het directielid Klaver kunnen geheel worden overgenomen door Smit en/of
Van Noord.
B.1.3

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit:
•
W. van Winden
voorzitter
•
H. de Pagter
commissaris (in functie tot en met 4-2017)
•
P.H.M. Smeets
commissaris
•
J.M. Groen
commissaris

Binnen de Raad van Commissarissen is een Audit-, risico- en compliance commissie. De samenstelling hiervan is
als volgt:
•
•
•


H. de Pagter
J.M. Groen
W. van Winden
P.H.M. Smeets

-

voorzitter (in functie tot en met 4-2017)
lid
lid
lid
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B.1.4

Organisatiestructuur

De Woningborg (groep) kent een functionele organisatiestructuur.

B.1.5

Sleutelfuncties

Binnen Woningborg zijn de volgende sleutelposities aanwezig:
•
Risk managementfunctie;
•
Compliance functie;
•
Interne auditfunctie;
•
Actuariële functie.
Alle sleutelfuncties worden uitgevoerd door leden van de directie. Gezien de omvang van Woningborg zijn de
Interne auditfunctie en de Actuariële functie uitbesteedt. In de navolgende paragrafen worden de sleutelposities
nader uitgewerkt.
Risk managementfunctie
De risk managementfunctie wordt ingevuld door de Algemeen directeur. Doel van deze functie is vooraf
definiëren van strategieën en processen en rapportageprocedures, waardoor de risicopositie van zowel de
individuele ingeschreven ondernemer als ook het cumulatieve risico in beeld is.
Doel, missie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Doel is risico’s in haar volle omvang, zowel financieel als niet-financieel, die zowel solvabiliteitsrisico’s als ook
kwaliteitsrisico’s in zich hebben, te onderkennen en te monitoren.
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Missie van de risk managementfunctie binnen Woningborg richt zich op het risico-technisch verantwoord geven
van garanties en waarborgen en hieraan gerelateerde producten en diensten voor zowel de bouwsector,
professionele opdrachtgevers als kopers van nieuwbouwwoningen.
Taken zijn:
•
dagelijkse leiding van Woningborg, het operationele risico;
•
toezicht op het juist toepassen van het risico managementsysteem;
•
het onderhouden van een compleet risicoprofiel van Woningborg;
•
details over risicoblootstelling rapporteren aan de dagelijkse leiding;
•
het identificeren en inschatten van nieuwe risico’s;
•
beheer van liquiditeits- en concentratierisico’s;
•
afstemmen beheer activa en passiva (Asset Liability Management);
Bevoegdheden zijn:
Vanuit de autoriteit als Algemeen directeur is de risk manager volledig zelfstandig bevoegd.
Verantwoordelijkheden zijn:
De Algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor bovengenoemde taken.
Reikwijdte van de werkzaamheden
De reikwijdte van de werkzaamheden van de risk managementfunctie is zodanig dat zij direct invloed heeft op
het risicoprofiel van Woningborg en de dagelijkse gang van zaken.
Rapportagelijnen
De rapportagelijnen zijn als volgt:
•
periodiek overleg tussen RvC met aandeelhouders en bestuur, minimaal 2x per jaar;
•
periodiek overleg tussen RvC, Audit commissie en directie, minimaal 4 x per jaar;
•
periodiek directieoverleg, minimaal 12x per jaar.
Formele escalatieprocedure
Indien er zodanige omstandigheden zij dat het “interne” overleg tussen aandeelhouders, Raad van
Commissarissen, Audit-, risico- en compliance commissie en de directie niet tot een juiste oplossing leidt voor
Woningborg dan is daar de escalatieprocedure richting de toezichthouder De Nederlandsche Bank, die van kracht
wordt.
Compliance functie
De compliance functie wordt ingevuld door Peter van Noord, één van de leden van de directie.
Doel, missie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Doelstelling is het voorkomen dat de organisatie wet- en regelgeving overtreedt en daarmee publiekelijk in
opspraak raakt.
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Missie van de compliance functie binnen Woningborg is er voor zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd
en erop toezien dat er gewerkt wordt volgens de intern opgestelde regels.
Taken zijn:
•
inventariseren van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
•
inschatten van de kansen van het niet naleven van de wet- en regelgeving, mandaten etc. (in feite het
analyseren van compliance risico’s);
•
op basis van de analyse interne richtlijnen en procedures opstellen;
•
de compliance functie formuleert compliance maatregelen die de naleving van deze interne richtlijnen en
procedures moet veiligstellen;
•
rapportage aan het management van Woningborg en het melden van eventuele incidenten aan zowel het
management als aan de toezichthouder(s);
•
monitoring van de privé effectentransacties;
•
formuleren controle op naleving van het integriteitsbeleid van Woningborg.
Bevoegdheden zijn:
Vanuit de compliance functie worden misdragingen en niet integer handelen gerapporteerd aan het
management.
Verantwoordelijkheden zijn:
De Compliance functie is er voor verantwoordelijk dat de bovengenoemde taken worden uitgevoerd.
Reikwijdte van de werkzaamheden
De reikwijdte van de werkzaamheden van de compliance functie als zodanig is dat zij als richtlijn dient voor het
gedrag en de integriteit van alle medewerkers van Woningborg.
Rapportagelijnen
De rapportagelijnen deze zijn als volgt:
•
periodiek overleg tussen RvC, Auditcommissie en directie, minimaal 2 x per jaar;
•
periodiek directieoverleg, indien nodig, minimaal 2x per jaar.
Formele escalatieprocedure
Indien er zodanige omstandigheden zij dat het “interne” overleg tussen, RvC, commissies en directie niet tot een
juiste oplossing leidt voor Woningborg dan is daar de escalatieprocedure richting de aandeelhouder, die van
kracht wordt.
Interne auditfunctie
De Interne auditfunctie is uitbesteedt aan een externe accountant, niet zijnde de controlerend accountant. De
Interne auditfunctie valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen directeur. De interne auditfunctie
wordt nader toegelicht in hoofdstuk B.5 van deze rapportage.
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Actuariële functie
De Actuariële functie is uitbesteedt aan een externe actuaris. De Actuariële functie valt onder de
verantwoordelijkheid van de Financieel directeur. De Actuariële functie wordt nader toegelicht in hoofdstuk B.6
van deze rapportage.
B.1.6

Interne rapportagesystematiek

•

maandelijks wordt er een kwantitatieve en financiële rapportage verstrekt aan de directie. Deze
rapportage behelst kwantitatief: aantallen ingeschreven ondernemingen, plannen, woningen, prijzen van
de woningen, risicoposities en marktinformatie. De financiële rapportage bestaat uit Winst- en
verliesrekening met daarin het gerealiseerde resultaat t.o.v. vastgesteld budget, beleggingen, een
forecast en een balans. Tevens wordt de solvabiliteitspositie hierin opgenomen;
per kwartaal wordt er aan de Raad van Commissarissen het onder 1. genoemde verstrekt;
per kwartaal wordt een Solvency II rapportage aan de directie verstrekt met daarin de marktwaarde
balans, (minimum) solvabiliteitskapitaalvereiste en de kapitaalsvereiste per risicogroep.

•
•

B.1.7

Overleg- en besluitvormingsstructuur

Woningborg kent een aantal overleg- en besluitvormingsstructuren:
•
Periodiek overleg tussen Raad van Commissarissen en aandeelhouder, minimaal 2x per jaar;
•
Periodiek overleg tussen Raad van Commissarissen, Audit- ,risico- en compliance commissie, minimaal 2x
per jaar en tussen directie, minimaal 4x per jaar;
•
Periodiek directieoverleg, minimaal 12x per jaar;
•
Periodiek afdelingsoverleg, minimaal 24x per jaar;
•
Periodiek overleg tussen directie en Ondernemings Raad, minimaal 2x per jaar.
B.1.8

Beleidslijnen

Algemeen
Het beleid binnen Woningborg wordt voorgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen, waarna dit goedgekeurde beleid wordt geïmplementeerd. Minimaal jaarlijks wordt de werking
van dit geïmplementeerde beleid geëvalueerd aan de uitgangspunten, om te kunnen beoordelen of de uitwerking
van dit beleid ook voldoet aan de verwachting. Zo nodig vindt er naar aanleiding van deze evaluatie een
aanpassing van het oorspronkelijke beleid plaats.
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Beleidslijn voor risicomanagement
Het beleid wordt door de directie aangedragen en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
De risicomanagementfunctie heeft de volgende taken:
•
de dagelijkse leiding assisteren met het toepassen van het risicobeheersysteem;
•
toezien op het risicomanagementsysteem;
•
het onderhouden van een compleet risicoprofiel van de verzekeraar;
•
details over risicoblootstelling rapporteren aan de dagelijkse leiding;
•
het identificeren en inschatten van opkomende risico’s.
Beleidslijn voor interne controle
De beleidslijn voor de interne controle, betreft het risico dat Woningborg wordt beïnvloed als gevolg van niet
integere of onethische gedragingen. Binnen Woningborg is er grote aandacht voor de beheersing van risico’s op
het gebied van integriteit en fraude. Screening van alle nieuwe medewerkers, functiescheidingen en
gedragscodes zijn aanwezige beheersmaatregelen. De compliance officer houdt toezicht op de naleving van de
maatregelen.
Beleidslijn voor interne audit
De interne auditfunctie heeft een directe rapportagelijn naar de Auditcommissie.
Woningborg heeft deze functie extern uitbesteed. Deze functie evalueert adequaatheid en doeltreffendheid van:
•
het interne controle systeem;
•
overige onderdelen van het governance systeem.
De interne auditfunctie:
•
is vrij in het uitdrukken van haar meningen en het presenteren van haar bevindingen aan de directie en
Raad van Commissarissen;
•
heeft het onbeperkte recht om binnen de onderneming waar en wanneer dan ook informatie in te
winnen;
•
heeft als taak om te evalueren of de interne controle en het governance systeem adequaat en
doeltreffend zijn;
•
zal een audit-planning opzetten, waarin zij haar prioriteiten stelt op basis van risico’s
•
zal minstens 1 keer in het jaar een verslag over haar bevindingen maken, wat zij voorlegt aan de directie,
Audit-, risico- en compliance commissie en Raad van Commissarissen
•
moet objectief en onafhankelijk zijn van operationele functies én van andere sleutelfuncties: deze functie
heeft geen andere taken
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Beleidslijn voor uitbestedingen
De beleidslijn voor uitbestedingen beschrijft het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van aan
derden uitbestede, voor Woningborg wezenlijke, werkzaamheden worden geschaad. Het gaat dan om de
uitbesteding van werkzaamheden van het (her-)verzekerde deel van de schade.
Teneinde de risico’s van uitbesteding te beheersen is een beleidsregeling uitbesteding opgesteld, waarmee
nieuwe vormen van uitbesteding worden beoordeeld. Daarnaast zijn met organisaties aan wie belangrijke
activiteiten zijn uitbesteed contractuele afspraken gemaakt over de beheersing van dit risico.
Beleidslijn voor business continuity management (BCM)
De beleidslijn voor BCM houdt de volgende aspecten in:
•
marktleider zijn/blijven, zowel kwantitatief als kwalitatief;
•
uitbreiden full service pakket product/dienstverlening;
•
Best Cost Provider (optimale prijs/kwaliteitsverhouding);
•
realiseren van rendement ten behoeve van een adequate liquiditeits- en solvabiliteitspositie;
•
verstevigen merknaam (namen) voor de totale groep;
•
stimuleren van een positieve landelijke bekendheid.
Beleidslijn voor deskundigheid en betrouwbaarheid
Het is een uitdaging om goede en gemotiveerde medewerkers aan te trekken. De afgelopen jaren is er veel
veranderd binnen de organisatie. De verbetering van de kwaliteit van medewerkers en systemen heeft veel
aandacht. Het feit dat Woningborg haar activiteiten op een bedrijfsmatige wijze vorm geeft, leidt tot een sterkere
bewustwording – ook bij onze medewerkers – dat de kwaliteit van de medewerkers, gepaard met de juiste
houding en mentaliteit, een grote asset betekent voor elke onderneming die proactief de markt benadert en een
visie op lange termijn uitdraagt. Het betrouwbaarheidsrisico betreft het risico dat de integriteit van Woningborg
wordt beïnvloed als gevolg van niet integere of onethische gedragingen. Binnen Woningborg is er grote aandacht
voor de beheersing van risico’s op het gebied van integriteit en fraude. Screening van alle nieuwe medewerkers,
functiescheidingen, vier-ogen-principe en gedragscodes zijn aanwezige beheersmaatregelen.
Beloningsbeleid
Er is een functiewaarderings- en personeelsbeoordelingssysteem. Alle functies zijn benoemd en voor iedere
functie is een functieomschrijving opgemaakt. Halverwege het jaar vinden functioneringsgesprekken plaats en
aan het einde van het jaar beoordelingsgesprekken. De salarissen van de werknemers zijn opgenomen in een
salaristabel, verdeeld in groepen en stappen. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden op
marktconformiteit getoetst. Er is geen variabele beloning.
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Informatiesystemen en informatiebeveiliging
De belangrijkste informatiesystemen binnen Woningborg zijn:
•
een ERP-systeem, WOGRIS (Woningborg Groep Informatie Systeem) is een klantapplicatie ontwikkeld
door Garansys, onderdeel van de Ceasar groep;
•
het hieraan gekoppelde financiële pakket is Exact;
•
en de volledige ontsluiting en integratie van dossiers is middels digitalisering met het pakket Extendis
gerealiseerd.
Tezamen vormen deze applicaties de kernapplicaties voor Woningborg. Daarnaast zijn natuurlijk de gebruikelijke
kantoorapplicaties vanuit office beschikbaar.
Informatiebeveiliging
Naast de fysieke beveiliging van het pand, d.m.v. toegangsbadges en de specifieke beveiliging van de
serverruimte, zijn daarnaast ook de volgende maatregelen m.b.t. informatiebeveiliging genomen.
Dit omvat de onderwerpen:
•
toegang tot ICT-systemen;
•
wijzigingsbeheer, waar we een uitgewerkt change & releaseproces hanteren;
•
(beschadiging of verlies van) software & digitale data, welk risico wordt beheerst met back-uproutines en
uitwijkprocedures;
•
(beschadiging of verlies van) hardware; uitwijk speelt hier ook een rol;
•
SLA-management; het beheren en beheersen van de (contractuele) afspraken met leveranciers;
•
configuratiemanagement, de controle over alle componenten en versies van onze IT-infrastructuur.
B.1.7

Code verzekeraars

Woningborg hanteert de Gedragscode Verzekeraar 2015 zoals deze is opgesteld door het Verbond van
Verzekeraars als haar gedragscode. In deze gedragscode zijn onze kernwaarden en gedragsregels ten aanzien van
eenvoud & duidelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit & deugdelijkheid opgenomen. Deze gedragscode is
opgenomen op de website van Woningborg.
Daarnaast hanteert Woningborg de bepalingen uit de oude Code Verzekeraars als best practise voor haar
Corporate Governance. Deze gedragscode heeft geen officiële status meer, maar wordt door ons wel als leidraad
gebruikt met uitzondering van artikel 1.1 en 1.2, omdat over deze gedragscode geen verantwoording meer
afgelegd hoeft te worden. Deze gedragscode wordt dan ook niet meer openbaar gemaakt.
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B.2

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten

B.2.1

Algemeen

Om de deskundigheid en betrouwbaarheid van de sleutelfuncties te waarborgen heeft Woningborg een proces
van monitoring deskundigheid en betrouwbaarheid voor sleutelfuncties geïmplementeerd en zijn minimumeisen
voor sleutelfuncties opgesteld. In de navolgende paragrafen worden deze twee elementen voor het waarborgen
van de deskundigheid en betrouwbaarheid beschreven.
B.2.2

Het proces van monitoring deskundigheid en betrouwbaarheid voor sleutelfuncties

Het monitoren van de deskundigheid en betrouwbaarheid van sleutelfuncties ziet toe op twee situaties, n.l.
•
Indien het personeelslid in dienst treedt;
•
Indien het personeelslid al in dienst is en voor het eerst in een sleutelfunctie wordt benoemd of in een
integriteitsgevoelige functie van een hoger niveau wordt benoemd.
Indien het personeelslid in dienst treedt
•
het controleren van de identiteit van de betrokkene;
•
het controleren van de door betrokkene verstrekte gegevens en referenties op juistheid en volledigheid;
•
het maken van een onderbouwde inschatting van de betrouwbaarheid van de betrokkene en een
beoordeling daarvan in relatie tot het bekleden van een sleutelfunctie op een gegeven niveau.
Indien het personeelslid al in dienst is en voor het eerst in een sleutelfunctie wordt benoemd of in een
integriteitsgevoelige functie van een hoger niveau wordt benoemd
•
het maken van een onderbouwde inschatting van de betrouwbaarheid van de betrokkene en een
beoordeling daarvan in relatie tot het bekleden van een sleutelfunctie op een gegeven niveau.
Woningborg voert een zodanige personeelsadministratie dat uit het dossier van een personeelslid die is
benoemd in een sleutelfunctie blijkt, dat bovenstaande controles en inschattingen zijn uitgevoerd.
B.2.3

Minimum eisen inzake vaardigheden, kennis en deskundigheid voor sleutelfuncties

De sleutelfuncties binnen Woningborg worden bekleed door leden van de directie. Gezamenlijk beschikken de
leden van de directie over de volgende kwalificaties:
•
kennis van verzekerings- en financiële markten;
•
kennis van ondernemingsstrategieën en bedrijfsmodellen;
•
kennis van governance-systemen;
•
kennis van financiële- en actuariële analyses;
•
kennis van regelgevingskader en –vereisten.
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B.2.4

Beleidslijn voor deskundigheid en betrouwbaarheid

Het is een uitdaging om goede en gemotiveerde medewerkers aan te trekken. De afgelopen jaren is er veel
veranderd binnen de organisatie. De verbetering van de kwaliteit van medewerkers en systemen heeft veel
aandacht. Het feit dat Woningborg haar activiteiten op een bedrijfsmatige wijze vorm geeft, leidt tot een sterkere
bewustwording – ook bij onze medewerkers – dat de kwaliteit van de medewerkers, gepaard met de juiste
houding en mentaliteit, een grote asset betekent voor elke onderneming die proactief de markt benadert en een
visie op lange termijn uitdraagt. Het betrouwbaarheidsrisico betreft het risico dat de integriteit van Woningborg
wordt beïnvloed als gevolg van niet integere of onethische gedragingen. Binnen Woningborg is er grote aandacht
voor de beheersing van risico’s op het gebied van integriteit en fraude. Screening van alle nieuwe medewerkers,
functiescheidingen, vier-ogen-principe en gedragscodes zijn aanwezige beheersmaatregelen.
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B.3

Risicomanagementsysteem inclusief de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit

B.3.1

Risicostrategie en risicobeleid t.o.v. risicobereidheid

Tijdens de jaarlijkse budgetronde van Woningborg wordt de risicobereidheid op voorstel van de directie en na
instemming van de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering van
Aandeelhouders. Besluiten van de directie die het risicoprofiel materieel zouden doen wijzigen, vergen dus
instemming van de Raad van Commissarissen en goedkeuring van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Risicostrategie
Woningborg is als waarborgbedrijf gespecialiseerd in het beperken van solvabiliteits- en kwaliteitsrisico’s. Dit doet
zij door in te schrijven en reeds ingeschreven bouwondernemingen en bouwplannen zorgvuldig te screenen,
zodat de kans op calamiteiten zo beperkt mogelijk blijft. Woningborg wil zich als kwaliteitsorganisatie
onderscheiden van haar concurrenten en zo meerwaarde bieden voor haar klanten en zo haar risico verkleinen.
Risicobeleid
Tijdens de jaarlijkse budgetronde van Woningborg wordt de risicobereidheid op voorstel van de directie en na
instemming van de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering van
Aandeelhouders. Besluiten van de directie die het risicoprofiel materieel zouden doen wijzigen, vergen dus
instemming van de Raad van Commissarissen en goedkeuring van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Risicobereidheid
Risicobereidheid is de mate waarin Woningborg bereid is risico’s te accepteren om haar doelstellingen te behalen.
De doelstelling is om ondernemingen in staat te stellen waarborgproducten aan te bieden aan hun klanten. Het
accepteren van deze risico’s is in essentie het bestaan van Woningborg. De kwaliteit schuilt in de beheersing van
deze risico’s. De risicobereidheid is vertaald naar de waarborgproducten waarin de maximale aanspraak per
product is opgenomen. De directie is verantwoordelijk voor het goedkeuren van essentiële risicorichtlijnen en
risicogrenzen voor Woningborg. De hiervoor opgestelde richtlijnen omvatten de volgende aspecten:
•
•
•
•

financiële risicorichtlijnen inzake het accepteren van bouwondernemingen;
verzekerings- en actuariële risicorichtlijnen;
beleggingsrichtlijnen;
richtlijnen en limieten voor alle andere risicocategorieën.

De risicobereidheid is een samenspel van het te realiseren bouwplan onder één van de Woningborg
waarborgregelingen. De mate van risicobereidheid is een optelling van financiële-, bouwtechnische- en juridische
risico’s.
Financieel
Het beoordelen van de financiële positie van de ingeschreven (bouw)onderneming in samenhang met het
aangeboden risico.
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Bouwtechnisch
Het beoordelen van het bouwplan op technische gronden zoals het Bouwbesluit en kijkend naar de vaardigheden
van de ingeschreven onderneming die het plan uiteindelijk gaat realiseren.
Juridisch
Het beoordelen van de contractuur die tussen de ingeschreven bouwonderneming en diens opdrachtgever tot
stand komt.
B.3.2 De opzet en organisatie van het risicomanagementsysteem
Strategie
Woningborg is als waarborgbedrijf gespecialiseerd in het beperken van solvabiliteits- en kwaliteitsrisico’s door
ingeschreven bouwondernemingen en bouwplannen zorgvuldig te screenen, zodat de kans op calamiteiten zo
beperkt mogelijk blijft.
Proces
Binnen Woningborg houdt de Raad van Commissarissen toezicht op het door de directie gevoerde risicobeleid.
Daartoe bespreekt de Raad van Commissarissen het risicoprofiel van Woningborg en beoordeelt hij op strategisch
niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde
risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de Raad van Commissarissen geadviseerd door de
risicocommissie die hiertoe uit de Raad van Commissarissen is gevormd. Over de kapitaalallocatie en het resultaat
wordt door de directie per kwartaal gerapporteerd aan de Audit-, risico- en compliance commissie en aan de Raad
van Commissarissen.
De directie draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig adequaat is ingericht dat zij tijdig op de hoogte is van
materiële risico’s die Woningborg loopt opdat deze risico’s beheerst kunnen worden. Maandelijks vindt er aan de
hand van rapportage monitoring plaats. Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de
kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden genomen door de directie.
Rapportageprocedure
Gericht op permanente monitoring en beheersing.
Wijze waarop de risicomanagement functie is geïmplementeerd en geïntegreerd in de organisatiestructuur en de
besluitvormingsprocessen.
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B.3.3

Asset-liability management

Beleid
Het beleid van de Asset-liability is dat Woningborg haar verplichtingen die voortvloeien uit de diverse
waarborgregelingen ook op termijn kan invullen. De verplichtingen hebben een maximale looptijd van 10 jaar en
3 maanden na oplevering van het object. De risico-portefeuille van Woningborg is een volwassen portefeuille,
qua looptijd en omvang, gezien het feit dat Woningborg al ruim 30 jaar op deze specifieke markt opereren.
Het beleid dat Woningborg voert is risicomijdend. Dit komt ook terug in de asset-allocatie. Ten behoeve van de
gevormde voorzieningen worden vastrentende waarde aangehouden met minimaal een A-rating.
Procedures
Tijdens het vaststellen van het jaarlijkse budget wordt tevens de Asset-liability vastgesteld en aansluitend hierop
het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Rapportagelijnen
Maandelijks wordt het Asset Liability Management in het directieoverleg besproken. In dit overleg worden de
resultaten en mutaties besproken.
B.3.4

Overige risico's

Strategisch risico
Het strategisch risico heeft betrekking op de risico’s die samenhangen met het proces van strategiebepaling. Ook
externe omgevingsfactoren zijn hierop van invloed. Bij het proces van strategiebepaling worden risico’s op het
gebied van economie, politiek, technische ontwikkeling in bouwmethodes, concurrentieverhoudingen,
betrokken. Waar nodig en mogelijk worden passende maatregelen genomen.
Reputatierisico
Het reputatierisico heeft betrekking op eventuele reputatieschade als gevolg van negatieve publiciteit. Het
beheersen van dit risico hangt zeer sterk samen met de beheersing van alle overige risico’s.
B.3.5 Omvang, frequentie en vereisten van aan directie en Raad van Commissarissen verstrekte risico
rapportage
1.

Maandelijks wordt er een kwantitatieve en financiële rapportage verstrekt aan de directie. Deze
rapportage behelst kwantitatief: aantallen ingeschreven ondernemingen, plannen, woningen en prijzen
van de woningen. De financiële rapportage bestaat uit V&W rapportage t.o.v. vastgesteld budget,
beleggingen, een forecast, balans en solvabiliteitspositie.

2.

Per kwartaal wordt er aan de Raad van Commissarissen het onder 1. genoemde verstrekt.

Monitoring en beheersing risico's door de groep
Binnen de Woningborggroep zijn er geen extra risico’s dan dat er voor Woningborg N.V. gelden.
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B.3.6

ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)

Algemeen
Woningborg beoordeelt periodiek haar eigen risico en solvabiliteit door middel van een ORSA studie. Woningborg
stelt deze beoordeling minimaal eenmaal per jaar en bij iedere significante wijziging in het risicoprofiel op. In de
ORSA worden risicoscenario’s geanalyseerd en wordt de invloed daarvan geprojecteerd op de huidige begroting.
Voor het bepalen van de uitgangspositie wordt gebruik gemaakt van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) van
het laatst afgesloten boekjaar.
Deze eigen risicobeoordeling sluit aan op de strategie en de meerjarenplanning van de Woningborg. Hierbij wordt
een tijdshorizon van 2 of 3 jaar gehanteerd. De functie van de ORSA is om in beeld te brengen in welke mate de
solvabiliteit ook in stress scenario’s toereikend is en welke maatregelen het bestuur moet nemen in relatie tot
het kapitaalbeleid, om de solvabiliteit weer te herstellen indien deze daalt onder de eigen normsolvabiliteit.
Naast de beoordeling van de solvabiliteit bij stress scenario’s wordt tevens een beoordeling gemaakt van de
toepasbaarheid van het standaardmodel.
Beleid
Het ORSA ziet er mede op toe dat de doelstellingen, die Woningborg nastreeft ook worden vertaald naar risico
componenten in relatie met vermogensbeslag en tijd.
Proces
Het proces van de ORSA studie is vastgelegd in het kwaliteitssysteem van Woningborg. Het proces is opgebouwd
uit de volgende processtappen:
1.
Opstellen van de risicoscenario’s door de directie;
2.
Berekenen van de solvabiliteit per risicoscenario;
3.
Beoordelen toepasbaarheid van het standaardmodel;
4.
Opstellen van de conceptrapportage (ORSA-Toezichtrapport);
5.
Bespreken van het ORSA-Toezichtrapport in het directieoverleg;
6.
Bespreken en doorrekenen van eventuele managementacties;
7.
Beoordeling ORSA-Toezichtrapport en onderliggende berekeningen door de actuariële functie;
8.
Bespreken ORSA-Toezichtrapport in de Audit-, risico- en compliancecommissie;
9.
Toezenden ORSA-Toezichtrapport naar De Nederlandsche Bank.
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Rapportage
Woningborg stelt van de uitkomsten van deze beoordeling een rapport op (het ORSA-Toezichtrapport) en stuurt
dit binnen 2 weken na het opmaken en autoriseren van dit rapport door de Audit-, risico- en
compliancecommissie op naar de toezichthouder De Nederlandsche Bank.
De structuur van het ORSA-Toezicht rapport is als volgt:
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6

Beleid en proces
Bedrijfsstrategie
Risicobeheer
Solvabiliteit en normsolvabiliteit
Solvabiliteit
Marktwaardebalans
Solvabiliteitskapitaaleis
Eigen normsolvabiliteit
Interne normkapitaal
Toepasbaarheid van het standaardmodel
Scenario analyse
Kapitaalbeleid en management acties
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B.4

Interne controlesystemen

B.4.1

Beleidslijn

De beleidslijn voor de interne controle, betreft het risico dat Woningborg wordt beïnvloed als gevolg van niet
integere of onethische gedragingen. Binnen Woningborg is er grote aandacht voor de beheersing van risico’s op
het gebied van integriteit en fraude. Screening van alle nieuwe medewerkers, functiescheidingen en
gedragscodes zijn aanwezige beheersmaatregelen. De compliance officer houdt toezicht op de naleving van de
maatregelen.
B.4.2

Opzet interne controlesysteem

Het interne controle framework van Woningborg bestaat uit 3 lagen, het zogenaamde ‘three lines of defense
model’. Dit model ziet er als volgt uit:

3e lijns' controle

•Internal audit
•Rapportage aan Raad van
Commissarissen

2e lijns' controle

•Controle door de externe
actuaris op de uitgevoerde
berekeningen
•Rapportage aan directie
en Raad van
Commissarissen

1e lijns' controle

•Uitvoering van de
werkzaamheden en de
controle hierop
•Functiescheidingen,
screening medewerkers,
gedragscodes

In de eerste lijn worden de werkzaamheden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers en vervolgens door
een functioneel gescheiden functionaris gecontroleerd. Voor de Solvency II processen en de
managementrapportages wordt de controle uitgevoerd door de Financieel directeur / 1e lijns Actuariële functie.
In de 2e lijn worden de Solvabiliteitsberekeningen en rapportages beoordeeld door een externe actuaris. De
Actuariële functie wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk B.6. In de 3e lijn worden de processen beoordeeld op
opzet, bestaan en werking door de Interne auditfunctie. De Interne auditfunctie wordt nader uitgewerkt in
hoofdstuk B.5.
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B.5

Interne audit functie

De Interne auditfunctie is uitbesteedt aan een externe accountant, niet zijnde de controlerend accountant. De
Interne auditfunctie valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen directeur.
B.5.1

Doel, missie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Doel is naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de richtlijn inclusief beoordeling van
mogelijke gevolgen van wijzigingen in rechtskader, verrichtingen van betrokken onderneming, compliance
risico’s.
Missie van de interne auditfunctie binnen Woningborg is erop gericht om te onderzoeken en het uitvoeren van
het onderzoek, naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie van Woningborg
Taken zijn:
De interne auditfunctie vervult haar functie op basis van een jaarlijks auditplan dat door de directie en door de
Audit-, risico- en compliancecommissie is goedgekeurd. Gezien de grote van Woningborg is besloten de functie
uit te besteden aan een externe accountant. De taken van de interne auditfunctie zijn:
 audit op het financiële niveau (financiële audit);
 audit op het operationele niveau (operationele audit ;
 audit op het niveau van gegevensverwerking en -beveiliging (EDP audit).
Bevoegdheden zijn:
Vanuit de interne auditfunctie wordt direct gerapporteerd aan de Auditcommissie en worden bevindingen van
de uitgevoerde taken gerapporteerd aan de directie. In het kader van haar opdracht heeft de interne auditfunctie
toegang tot alle informatie, documenten, systemen of personen van de Woningborg, waaronder de informatie
inzake het beheer en de notulen.
Verantwoordelijkheden zijn:
De Interne auditfunctie valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen directeur. Deze is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de bovengenoemde taken.
B.5.2

Reikwijdte van de werkzaamheden

De reikwijdte van de werkzaamheden van de interne audit zijn als volgt:








het onderzoeken en evalueren van de doelmatigheid;
het invoeren en de toepassing van interne procedures en de bijbehorende interne controles;
het beschermen van het bedrijf tegen belangrijke verliezen en verduisteringen (fraude);
een beoordeling geven over de juistheid en geloofwaardigheid van de boekhoudkundige informatie;
een beoordeling geven van de effectiviteit en de toereikendheid van maatregelen tot beveiliging van
activa;
verlenen van praktische aanbevelingen;
opvolgen van de van toepassing zijnde aanbevelingen.
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De werkzaamheden worden door Interne auditfunctie in samenspraak met de extern accountant (de
controlerend accountant) jaarlijks vastgesteld en opgenomen in het controleplan. Jaarlijks dient minimaal een
beoordeling opgenomen te worden van de volgende processen:
 Opstellen van de marktwaarde balans;
 Opstellen van de best estimate;
 Opstellen van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR);
 Het functioneren van het interne control framework.
De bevindingen vanuit de Interne audit worden door middel van een verslag gerapporteerd. De rapportagelijnen
en –frequentie is opgenomen in paragraaf 2.5.3 Rapportagelijnen.
Het interne audit framework dat wordt gebruikt is het COSO-model.
B.5.3

Rapportagelijnen

De rapportagelijnen binnen de interne auditfunctie zijn als volgt:
 periodiek overleg tussen Auditcommissie en directie, minimaal 2x per jaar;
 periodiek directieoverleg, indien nodig, minimaal 2x per jaar;
 rapportage aan DNB, minimaal 1x per jaar.
2.5.4

Formele escalatieprocedure

Indien er zodanige omstandigheden zijn dat het “interne” overleg tussen, Raad van Commissarissen, Audit-, risicoen compliance commissie en directie niet tot een juiste oplossing leidt voor Woningborg dan is daar de
escalatieprocedure richting de aandeelhouder, die van kracht wordt.
B.5.5

Beleidslijnen

Deze functie evalueert adequaatheid en doeltreffendheid van:
 het interne controle systeem;
 overige onderdelen van het governance systeem.
De interne auditfunctie:
 is vrij in het uitdrukken van haar meningen en het presenteren van haar bevindingen aan de dagelijkse
leiding van de verzekeraar;
 heeft het onbeperkte recht om binnen de onderneming waar en wanneer dan ook informatie in te
winnen;
 heeft als taak om te evalueren of de interne controle en het governance systeem adequaat en
doeltreffend zijn;
 zal een audit-planning opzetten, waarin zij haar prioriteiten stelt op basis van risico’s;
 zal minstens een keer in het jaar een verslag over haar bevindingen maken, wat zij voorlegt aan de
directie, Auditcommissie, RvC en DNB;
 moet objectief en onafhankelijk zijn van operationele functies én van andere sleutelfuncties: deze functie
heeft geen andere taken.
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B.5.6

Uitbesteding

Gezien de omvang van Woningborg is besloten de functie uit te besteden aan een externe accountant. Jaarlijks
wordt aan een extern accountant de opdracht gegeven de Interne auditfunctie te vervullen. Hier wordt jaarlijks
een opdrachtbevestiging voor opgesteld. De verantwoordelijkheid van de Interne auditfunctie ligt bij de
Algemeen directeur van Woningborg.
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B.6

Actuariële functie

De Actuariële functie is uitbesteedt aan een externe actuaris. Voor 2016 is dit Triple A - Risk Finance Certifications
B.V., Hoogoorddreef 54 te Amsterdam. Verantwoordelijk actuaris is mevrouw J. Bouwkamp MSc AAG. De
Actuariële functie valt onder de verantwoordelijkheid van de Financieel directeur.
B.6.1

Doel, missie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Doel is de waarborging van de juistheid van de gebruikte modellen, methodieken en aannames in het
bedrijfsproces van Woningborg.
Missie van de actuariële functie binnen Woningborg is erop gericht om te onderzoeken en het uitvoeren van het
onderzoek, naar het goed en juist berekenen van de risico’s en de daarmee gepaard gaande vorming van prijzen,
voorzieningen ten behoeve van deze risico’s van Woningborg.
Taken zijn:
De invulling van de actuariële functie houdt in dat minimaal eenmaal per jaar schriftelijk wordt gerapporteerd
aan de directie, Audit-, risico- en compliance commissie en Raad van Commissarissen. In dit actuariële functie
rapport worden alle materiële taken beschreven die door de actuariële functie zijn uitgevoerd, zoals de
beoordeling van de technische voorzieningen, de datakwaliteit, de adequaatheid van de herverzekering, de
bijbehorende resultaten, waarbij eventuele tekortkomingen duidelijk in kaart worden gebracht en aanbevelingen
worden gedaan over de wijze waarop die tekortkomingen gecorrigeerd kunnen worden.
Bevoegdheden zijn:
Vanuit de actuariële functie wordt direct gerapporteerd aan de directie Audit-, risico- en compliance commissie
en Raad van Commissarissen
Verantwoordelijkheden zijn:
De actuariële functie valt qua verantwoordelijkheid onder de directie.
B.6.2

Reikwijdte van de werkzaamheden

De reikwijdte van de werkzaamheden van de actuariële functie is als volgt:
 beoordelen van de toereikendheid van de technische voorzieningen;
 beoordelen van de marktwaardebalans op Solvency II grondslagen;
 beoordelen van de solvabiliteit op Solvency II grondslagen;
 beoordelen van het eigen risico en solvabiliteit (ORSA-Toezichtrapportage).
De taken van de actuariële functie zijn opgenomen in de volgende processen:
 Opstellen marktwaardebalans;
 Opstellen Technische voorzieningen;
 Berekenen SCR;
 Opstellen ORSA.
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B.6.3

Rapportagelijnen

De rapportagelijnen voor de Actuariële functie zijn als volgt:
 periodiek overleg tussen Audit- risico- en compliance commissie, minimaal 1 x per jaar;
 periodiek directieoverleg, indien nodig, minimaal 1x per jaar.
In de rapportage van de 2e lijns’ controlerende functie zal de actuaris in zijn beoordeling verwijzen naar de
relevante wetsartikelen en naar de artikelen zoals deze zijn opgenomen in het AUP - werkprogramma Day-One
Solvency II.
B.6.4

Formele escalatieprocedure

Indien er zodanige omstandigheden zijn dat het “interne” overleg tussen, RvC, commissies en directie niet tot een
juiste oplossing leidt voor Woningborg dan is daar de escalatieprocedure richting de aandeelhouder, die van
kracht wordt.
B.6.5

Uitbesteding

Gezien de omvang van Woningborg is besloten de actuariële functie uit te besteden aan een externe actuaris.
Jaarlijks wordt aan een extern actuaris de opdracht gegeven de actuariële functie te vervullen. Hier wordt jaarlijks
een opdrachtbevestiging voor opgesteld.
B.6.6

Opzet actuariële functie

De actuariële functie is in een 1e lijns’ uitvoerende taak en in een 2e lijns’ controlerende taak opgezet.
1e lijns’ uitvoerende taak
De 1e lijns’ uitvoerende taak van de actuariële functie ligt bij de Financieel directeur. Vanuit deze rol worden de
actuariële werkzaamheden uitgevoerd zoals het berekenen van de technische voorzieningen,
solvabiliteitskapitaalvereiste en het opstellen van de marktwaardebalans en risicoscenario’s. Binnen de 1e lijns’
uitvoerende taak is functiescheiding aanwezig tussen de daadwerkelijke uitvoering en de controle hierop.
2e lijns’ controlerende taak
De 2e lijns’ controlerende taak van de actuariële functie ligt bij de externe actuaris. Vanuit deze rol worden het
beleid, de resultaten en de methoden onafhankelijk getoetst. De 2e lijns’ functie rapporteert hierover aan de
directie en Raad van Commissarissen.
B.6.7

Uitbesteding

De beleidslijn voor uitbestedingen beschrijft het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van aan
derden uitbestede, voor Woningborg wezenlijke, werkzaamheden worden geschaad. Het gaat dan om de
uitbesteding van werkzaamheden van het (her-)verzekerde deel van de schade.
Teneinde de risico’s van uitbesteding te beheersen is een beleidsregeling uitbesteding opgesteld, waarmee
nieuwe vormen van uitbesteding worden beoordeeld. Daarnaast zijn met organisaties aan wie belangrijke
activiteiten zijn uitbesteed contractuele afspraken gemaakt over de beheersing van dit risico.
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B.7

Overige informatie

Anders dan hiervoor beschreven zijn er verder geen andere zaken met betrekking tot het governance systeem
van Woningborg.
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Risicoprofiel
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Verzekeringstechnisch risico
Marktrisico
Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Operationeel risico
Overig materieel risico
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C.1

Verzekeringstechnisch risico

C.1.1

Scope

Woningborg is door DNB aangemerkt als schadeverzekeraar. Door DNB is een vergunning afgegeven voor de
branches Algemene aansprakelijkheid en borgtochten. Woningborg voert geen producten die vergelijkbaar zijn
met zorg- of levensverzekeringen. Deze risicomodules worden door Woningborg dan ook niet meegenomen in de
berekening van de SCR.
De module schaderisico (non-life) bestaat uit de volgende onder modules:
 Premiereserve;
 Onnatuurlijk verval (lapse);
 Catastroferisico.
De onder modules Premiereserve en Catastroferisico zijn van belang voor Woningborg. Het risico van onnatuurlijk
verval is niet voor Woningborg van toepassing. Woningborg geeft een garantie af dat de gecertificeerde woning
wordt afgebouwd, alsmede gedurende een bepaalde periode aan bepaalde kwaliteitseisen blijft voldoen. Deze
garantie wordt eenmaal afgegeven op een woning, ongeacht of de kopers binnen de garantieperiode de woning
weer zouden verkopen. Ook is het niet mogelijk om gedurende de garantieperiode de dekking te beëindigen en
de premie terug te vorderen.
Het Catastroferisico bestaat uit de onder modules:
 Natuurrampen risico;
 Rampenrisico van niet-proportionele zaakverzekering;
 Risico van antropogene rampen (door mens veroorzaakte rampen);
 Overige rampen.
Woningborg voert als insolventiewaarborg voor (nieuwbouw)woningen maar één product.
Insolventiewaarborgen worden opgenomen onder de antropogene rampen. De overige onder modules zijn niet
van toepassing, omdat Woningborg geen producten voert die hieronder vallen.
C.1.2

Grondslag

De module schadeverzekering technisch risico houdt rekening met de risico’s die voortvloeien uit de onzekerheid
in de resultaten van verzekeringsmaatschappijen ten aanzien van de bestaande verzekeringsverplichtingen,
alsmede met betrekking tot nieuwe verzekeringen die naar verwachting de komende 12 maanden worden
afgesloten. Voor de berekening van het schaderisico zijn de volgende onder modules van belang:
 Premie- en reserverisico;
 Rampenrisico.
Beide risico’s worden berekent op basis van segmenten en afzetgebieden. Het totaal van deze segmenten en
afzetgebieden worden door middel van een correlatiematrix bij elkaar geteld. Woningborg voert één product, n.l.
de waarborggarantie op (nieuwbouw)woningen bij insolventie van de bouwonderneming. De volledige premie
wordt dan ook toegerekend aan segment 6 Krediet- en borgtochtverzekeringen. Alle waarborgactiviteiten van
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Woningborg vinden plaats op de Nederlandse markt. Er wordt derhalve geen geografische diversificatie toegepast
bij de berekening van het kapitaalsvereiste voor het premie- en schaderisico. Beide onder modules hebben hun
eigen kapitaalsvereisten. Voor de berekening van het kapitaalsvereisten van het schade (non life) risico worden
de kapitaalsvereisten van beide onder modules door middel van een correlatiematrix bij elkaar geteld (artikel 114
van de Gedelegeerde verordening).

Premierisico
Het kapitaalsvereiste voor het premie- en reserverisico is de hoogste van de verdiende premie van de afgelopen
12 maanden en de verwachte premie voor de komende 12 maanden. Hierbij wordt de gereserveerde schade uit
de balans opgeteld door middel van een correlatie. De bepalingen van het premie- en reserverisico zijn
opgenomen in artikel 115 tot en met 117 van de Gedelegeerde verordening.
Catastroferisico
Woningborg berekent het catastroferisico op basis van het uitstaande risico van de twee grootste exposures plus
de totale verwachte premie voor de komende 12 maanden. De twee grootste exposures worden vermenigvuldigd
met een vaste factor. Bij het totaal van deze exposures wordt de verwachte premie voor de komende 12 maanden
opgeteld. Vervolgens wordt van deze 3 bedragen afzonderlijk het eigen behoud bepaald. De berekening van het
catastroferisico wordt gemaakt en vastgelegd in met behulp van het rekenmodel ‘SCR Tool’. De bepalingen van
het catastroferisico zijn opgenomen in artikel 119 van de Gedelegeerde verordening.
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C.2

Marktrisico

C.2.1

Scope

Het marktrisico bestaat uit de volgende onder modules:
 Renterisico;
 Aandelenrisico;
 Vastgoedrisico;
 Spreadrisico;
 Valutarisico;
 Concentratierisico.
Alle bovenstaande risico’s zijn voor Woningborg van belang.
C.2.2

Grondslagen

De SCR benodigd voor het marktrisico wordt berekend door de afzonderlijke modules te wegen met de
correlatiematrix voor het marktrisico (art. 164 Gedelegeerde verordening).
Renterisico
Het kapitaalvereiste voor het renterisico is gelijk aan de hoogste van
- de som van de kapitaalvereisten voor het risico van een rente stijging en
- de som van de kapitaalvereisten voor het risico van een rente deling.
Het renterisico wordt berekend over de te ontvangen kasstromen vanuit de vastrentende waarden (staats- en
bedrijfsobligaties) als de uitgaande kasstromen vanuit de technische voorzieningen. Woningborg belegt alleen in
normale vastrentende waarde en speculeert niet op een renteschok door middel van financiële instrumenten.
Om deze reden acht Woningborg het gebruik van de standaardformule om de renteschok te berekenen als
toereikend. De bepalingen van het renterisico zijn opgenomen in de artikelen 165 tot en met 167 van de
Gedelegeerde verordening en in Richtsnoer 4.
Aandelenrisico
Woningborg gebruikt als schadeverzekeraar voor de berekening van het aandelenrisico de standaard formule. Als
schadeverzekeraar is het niet toegestaan om het aandelenrisico te berekenen met behulp van de duration.
De grondslag voor het aandelenrisico zijn de in de marktwaardebalans opgenomen aandelen en
beleggingsfondsen. Voor de beleggingsfondsen wordt het doorkijkbeginsel toegepast. Voor de beleggingsfondsen
betekent dit dat de onderliggende waarden worden geschokt. Indien van een beleggingsfonds geen informatie
van de onderliggende aandelen beschikbaar is wordt het fonds zelf geschokt.
In de module aandelenrisico wordt onderscheidt gemaakt naar aandelen type 1 en type 2. Aandelen van type 1
omvatten aandelen die noteren aan gereglementeerde markten in landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Aandelen van het type
2 omvatten aandelen die noteren aan gereglementeerde aandelenbeurzen in landen die geen lid zijn van de
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Europese Economische Ruimte of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
De aandelen Type 1 en Type 2 worden geschokt tegen het in de Gedelegeerde verordening opgenomen
percentages, waarbij de genoemde percentage worden aangepast met een symmetrische aanpassingsfactor. De
bepalingen van het aandelenrisico zijn opgenomen in artikel 168 tot en met 173 van de Gedelegeerde verordening
en Richtsnoer 4. Mede gelet op de ervaringen uit de recente kredietcrises acht Woningborg het gebruik van de
standaardformule als toereikend.
Spreadrisico
Woningborg berekent het spreadrisico over haar obligatieportefeuille. Woningborg heeft geen securisatie
posities en kredietderivaten. Het kapitaalvereiste voor spreadrisico is gelijk aan het verlies aan kernvermogen als
gevolg van een onmiddellijke relatieve daling van stress, in de waarde van elke obligatie. De risicofactor stress is
afhankelijk van de duration en de kwaliteitscategorie van elke obligatie. Aan obligaties van de Europese centrale
bank, centrale overheden en centrale banken wordt een stressfactor van 0% toegekend. De bepalingen voor het
spreadrisico zijn opgenomen in artikel 175 tot en met artikel 181 van de Gedelegeerde verordening en Richtsnoer
4. Woningborg acht het gebruik van de standaardformule voor de berekening van het spreadrisico als toereikend.
Vastgoedrisico
Woningborg berekent het vastgoedrisico over het pand en terrein voor eigen gebruik en de eventuele panden en
terreinen die zijn aangekocht in verband met het uitoefenen van haar afbouwverplichting (Sectie I). Het
kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico wordt bepaald door het verlies aan kernvermogen als gevolg van een
onmiddellijke daling van 25% van het onroerend goed. De bepalingen voor het vastgoedrisico zijn opgenomen in
artikel 174 van de Gedelegeerde verordening. Woningborg acht het gebruik van de standaardformule voor de
berekening van het vastgoedrisico als toereikend.

Valutarisico
Woningborg berekent het valutarisico over de beleggingen en liquide middelen die in vreemde valuta luiden. Het
kapitaalvereiste voor het valutarisico is gelijk aan het verlies aan kernvermogen van 25% van de activa en passiva
die in vreemde valuta luiden. De bepalingen van het valutarisico zijn opgenomen in artikel 188 van de
Gedelegeerde verordening.
Concentratierisico
Woningborg berekent het concentratierisico over alle activa die niet worden geschokt voor het tegenpartijrisico.
Grondslag voor het concentratierisico is het balanstotaal van de marktwaardebalans minus de balansposten die
worden geschokt voor het tegenpartijrisico. Het concentratierisico wordt berekend op basis van
singlenameblootstellingen. Specifieke singlenameblootstellingen als de Europese Centrale Bank, centrale
overheden en centrale banken wordt niet geschokt voor het concentratierisico. De drempel wanneer een
singlenameblootstelling geschokt wordt voor het concentratierisico is afhankelijk van de kwaliteitscategorie van
de singlenameblootstelling. Bij de beleggingsfondsen is het doorkijkbeginsel van toepassing. Van de
onderliggende waarden moet beoordeeld worden of zij een concentratierisico vormen. Indien van een
beleggingsfonds geen informatie over de onderleggende waarden beschikbaar is wordt het fonds als
singlenameblootstelling behandeld. Woningborg past bij de kwartaalrapportage het proportionaliteitsbeginsel
toe ten aanzien van het doorkijkbeginsel. Indien het totaal van de beleggingsfondsen kleiner is dan 30% van de
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totale beleggingen worden het beleggingsfonds als singleblootstelling behandeld. In beginsel zal een investering
in een beleggingsfonds niet tot een concentratierisico lopen. Tevens wordt beoordeeld of het bedrijfspand voor
eigen gebruik tot een concentratierisico leidt. Voor de exposure op vastgoed geldt een ander drempelbedrag dan
voor het standaard type blootstelling. De bepalingen van het concentratierisico is opgenomen in artikel 182 tot
en met 187 van de Gedelegeerde verordening.
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C.3

Kredietrisico

Als kredietrisico binnen de Solvency II gedachte beschouwen we het tegenpartijrisico. Het tegenpartijrisico is
gelijk aan de som van het verlies bij wanbetaling van een tegenpartij. Woningborg berekent het tegenpartijrisico
over de liquide middelen, vorderingen op groepsmaatschappijen, de theoretische vordering op herverzekeraars
vanuit de berekening van het catastroferisico (type 1 blootstelling) en de vordering op debiteuren en overige
vorderingen (type 2 blootstelling). Het tegenpartijrisico wordt berekend op basis van singlenameblootstellingen.
Het risico op wanbetaling is afhankelijk van de kredietkwaliteitscategorie van de tegenpartij. De bepalingen van
het tegenpartijrisico zijn opgenomen in artikel 189 tot en met 202 van de Gedelegeerde verordening.

41

C.4

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is geen zelfstandig risico binnen de SCR berekening. Het liquiditeitsrisico is het risico dat
Woningborg niet aan haar verzekeringsverplichtingen kan voldoen. Dit risico wordt gemitigeerd door de
voorzieningen prudent vast te stellen, beleggingsrichtlijnen die het aanhouden van een bepaalde mate van liquide
middelen voorschrijven en aftopping van het risico door middel van herverzekering.
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C.5

Operationeel risico

Woningborg beschouwd het operationeel risico als de gevolgen van het ontbreken van de juiste interne
autorisaties, nalatigheid in de vastlegging van transacties, fraude, gebrek aan kennis of ervaring, fouten, niettoereikende interne controle, niet beschikbaar zijn van werknemers, interne of externe storingen in systemen.
Woningborg beheerst deze risico’s in belangrijke mate door een systeem van interne controles en backupsystemen.
Ten behoeve van het berekenen van de SCR past Woningborg de standaardformule toe voor het berekenen van
de kapitaalsvereiste voor het operationele risico. Het operationeel risico wordt berekend over het laagste van het
kernsolvabiliteitsvereiste en het basiskapitaalsvereiste voor het operationeel risico. Het basis kapitaalsvereiste
voor het operationeel risico wordt berekend over de hoogste van de bruto verdiende premie over de afgelopen
12 maanden en de verdiende premie van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de laatste 12 maanden of het
kapitaalsvereiste over de technische voorzieningen exclusief risicomarge. De verdiende premie bestaat uit de
bruto verdiende premies zonder aftrek voor herverzekeringsovereenkomsten. De bepalingen van het
operationeel risico zijn opgenomen in artikel 204 van de Gedelegeerde uitvoeringsverordening.
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C.6

Overig materieel risico

Naast de bovengenoemde risico’s zijn de volgende risico’s door Woningborg geïdentificeerd:
Juridisch risico
De mogelijkheid dat transacties niet doorgevoerd kunnen worden als gevolg van wet- of regelgeving en de
mogelijkheid dat veranderingen in wet- of regelgeving een nadelig effect hebben. Woningborg beheerst juridische
risico’s door een aantal controles, waardoor onder meer zeker gesteld wordt dat transacties op een juiste manier
worden geanalyseerd en goedgekeurd. Daarnaast wordt zo nodig gebruikgemaakt van externe juridische
adviseurs. De compliance officer houdt toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving
Uitbestedingsrisico
Onder het uitbestedingsrisico wordt verstaan het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van
aan derden uitbestede, voor Woningborg wezenlijke, werkzaamheden worden geschaad. Het gaat dan om de
uitbesteding van werkzaamheden van het (her-)verzekerde deel van de schade.
Teneinde de risico’s van uitbesteding te beheersen is een beleidsregeling uitbesteding opgesteld, waarmee
nieuwe vormen van uitbesteding worden beoordeeld. Daarnaast zijn met organisaties aan wie belangrijke
activiteiten zijn uitbesteed contractuele afspraken gemaakt over de beheersing van dit risico.
ICT-risico
Het risico dat bedrijfsprocessen en de informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of
onvoldoende beveiligd zijn, is benoemd als ICT-risico. Woningborg heeft met de ingebruikname van het nieuwe
geautomatiseerde systeem Wogris verdere technische en beheersmatige maatregelen getroffen om deze risico’s
te beperken.
Het omvat de onderwerpen:
- Toegang tot ICT-systemen. Als belangrijke beheersmaatregel zijn in 2015 onze autorisatiematrices
- sterk verbetert.
- Wijzigingsbeheer, waar we een uitgewerkt change & releaseproces hanteren.
- (beschadiging of verlies van) Software & digitale data, welk risico wordt beheerst met back-uproutines en
uitwijkprocedures.
- (beschadiging of verlies van) Hardware; uitwijk speelt hier ook een rol
- SLA-management; het beheren en beheersen van de (contractuele) afspraken met leveranciers.
- Configuratiemanagement, de controle over alle componenten en versies van onze IT-infrastructuur.
Integriteitsrisico
Het integriteitsrisico betreft het risico dat de integriteit van Woningborg wordt beïnvloed als gevolg van niet
integere of onethische gedragingen. Binnen Woningborg is er grote aandacht voor de beheersing van risico’s op
het gebied van integriteit en fraude. Screening van alle nieuwe medewerkers, functiescheidingen, vier ogen
principe en gedragscodes zijn aanwezige beheersmaatregelen.
De compliance officer houdt toezicht op de naleving van de maatregelen.
Strategisch risico
Het strategisch risico heeft betrekking op de risico’s die samenhangen met het proces van strategiebepaling. Ook
externe omgevingsfactoren zijn hierop van invloed. Bij het proces van strategiebepaling worden risico’s op het
gebied van economie, politiek, technische ontwikkeling in bouwmethodes, concurrentieverhoudingen,
betrokken. Waar nodig en mogelijk worden passende maatregelen genomen.
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Reputatierisico
Het reputatierisico heeft betrekking op eventuele reputatieschade als gevolg van negatieve publiciteit.
Het beheersen van dit risico hangt zeer sterk samen met de beheersing van alle overige risico’s.
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Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden
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Overige informatie
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D.1

Activa

D.1.1

Overzicht activa
Omschrijving
Immateriële vaste activa
Terreinen en gebouwen voor
eigen gebruik
Aandelen
Beleggingsfondsen
Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
Vorderingen
Liquide middelen
Overige activa
Totale activa

Statutaire balans

Marktwaardebalans

Herrubricering

Herwaardering

2.900.717

-

-

-2.900.717

6.040.000
21.613.880
23.015.442
22.858.584
41.980.137
2.394.719
11.739.205
5.470.637
138.013.321

6.040.000
21.613.880
23.015.442
24.160.337
46.192.842
2.395.474
11.739.205
4.539.149
139.696.329

208.624
722.864
-931.488
-

1.093.129
3.489.841
755
4.583.725

De statutaire balans is de balans zoals deze is opgenomen in de jaarrekening van Woningborg. Deze balans is
opgesteld op basis van Dutch GAAP. De marktwaardebalans is de balans opgesteld op basis van Solvency II
richtlijnen. Eventuele herrubriceringen tussen balansposten worden in de kolom herrubricering opgenomen.
D.1.2

Immateriële vaste activa

De voorschriften voor behandeling van de Immateriële vaste activa in de marktwaarde balans zijn opgenomen in
artikel 12 van de Gedelegeerde verordening.
Waardering
In de statutaire balans worden de immateriële vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met
lineaire afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en restwaarde. Over de immateriële vaste
activa die nog niet in gebruik is genomen wordt nog niet afgeschreven. Onder de immateriële vaste activa worden
de aanschafkosten van software verantwoord. Met op balansdatum verwachte bijzondere
waardeverminderingen wordt rekening gehouden. De marktconsistente waardering van de immateriële vaste
activa onder Solvency II grondslagen wordt op nihil gesteld. De geactiveerde software betreft voornamelijk
maatwerksoftware welke niet afzonderlijk te verkopen is. De afwaardering wordt in de kolom herwaardering
opgenomen. Bij de herwaardering is rekening gehouden met latente belastingen.
Presentatie
De post Immateriële vaste activa wordt in de marktwaardebalans niet meegenomen. De waarde is derhalve nihil.
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D.1.3

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Waardering
In de statutaire balans worden de terreinen en gebouwen voor eigen gebruik gewaardeerd tegen reële waarde
(is marktwaarde) op balansdatum. Er wordt niet afgeschreven op de terreinen en gebouwen. De waardering
wordt gebaseerd op beschikbare marktgegevens op basis van het indexcijfer voor bedrijfspanden van het IPD.
Minimaal één keer in de drie jaar wordt de waarde door onafhankelijke externe deskundigen vastgesteld. De
marktconsistente waardering van de terreinen en gebouwen voor eigen gebruik in de marktwaardebalans is gelijk
aan de waardering in de statutaire balans en de jaarrekening.
Presentatie
De post Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik is gelijk aan de post Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik uit de primaire balans en jaarrekening.
D.1.4

Aandelen

Waardering
In de statutaire balans worden aandelen initieel gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Vervolgens worden de
aandelen gewaardeerd tegen marktwaarde. Indien de marktwaarde van een fonds hoger is dan de
verkrijgingsprijs, dan wordt het verschil onder aftrek van latent verschuldigde vennootschapsbelasting
rechtstreeks ten gunste van de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen gebracht. Indien de marktwaarde
van een fonds lager is dan de verkrijgingsprijs, dan wordt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de lagere
marktwaarde ten laste gebracht van het resultaat. Alle aandelen in de portefeuille hebben een marktnotering.
De marktconsistente waardering van de aandelen in de marktwaardebalans is gelijk aan de waardering in de
statutaire balans.
Presentatie
De balansposten Aandelen en Beleggingsfondsen in de marktwaardebalans zijn gelijk aan in de posten in de
statutaire balans.
D.1.5

Obligaties

Waardering
In de statutaire balans worden de obligaties initieel gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Vervolgens worden de
obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Verschillen tussen de geamortiseerde kostprijs en de
verkrijgingsprijs bij aankoop worden in de balans verantwoord en op basis van de effectieve-rentemethode
gespreid over de resterende looptijd naar het resultaat.
De marktconsistente waardering van de obligaties wordt op basis van de actuele marktwaarde bepaald. Alle
obligaties in de portefeuille hebben een marktnotering. Deze marktnotering wordt verkregen vanuit opgave van
ING Bank en ABN-AMRO Bank, waar de obligatieportefeuilles zijn ondergebracht. De hogere waarde van de
obligaties is opgenomen in de kolom herwaardering.
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Presentatie
In de marktwaardebalans zijn de obligaties gewaardeerd tegen de marktwaarde inclusief de overlopende rente.
In de statutaire balans is de overlopende rente opgenomen onder de overlopende activa. De overlopende rente
op balansdatum wordt in de marktwaardebalans geherrubriceerd naar de Staats- en bedrijfsobligaties.
In de marktwaardebalans worden de obligaties uitgesplitst in staatsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes
en beleggingen in gesecuritiseerde activa. Deze indeling wordt niet vastgelegd in de statutaire balans, maar wordt
extracomptabel vastgelegd. De uitsplitsing naar deze categorieën wordt in eerste instantie bepaald vanuit de
opgave van ING Bank en ABN-AMRO Bank, eventueel aangevuld vanuit informatie van externe partijen als
Bloomberg. Voor Woningborg zijn de categorieën Staats- en bedrijfsobligaties van toepassing.
D.1.6

Vorderingen

Waardering
In de statutaire balans worden vorderingen bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De
marktconsistente waardering van de vorderingen in de Solvency II balans is gelijk aan de contante waarde van de
verwachte kasstroom. Voor het verschil tussen de waarde uit de statutaire balans en de marktwaardebalans is
een herwaardering opgenomen. Bij de waardering van de vorderingen is de aanname gehanteerd dat de
vorderingen binnen het jaar worden ontvangen. Voor het contant maken van de vordering is gebruik gemaakt
van de standaard Solvency II rentecurve.
Presentatie
In de marktwaardebalans wordt onder de post vorderingen de debiteuren uit de statutaire balans verstaan.
D.1.7

Liquide middelen

Waardering
In de statutaire balans bestaan de liquide middelen uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde. De marktconsistente waardering van de liquide middelen in de marktwaardebalans is gelijk aan de
contante waarde van de liquide middelen uit de statutaire balans.
Presentatie
De post liquide middelen is gelijk aan de post liquide middelen uit de statutaire balans.
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D.1.8

Overige activa

Waardering
De onder de overige activa opgenomen materiële vaste activa worden in de primaire balans opgenomen tegen
de verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en
restwaarde. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen reële waarde. Met op
balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. De overige vorderingen
en overlopende activa zijn tegen de geamortiseerde kostprijs opgenomen onder aftrek van voorzieningen voor
oninbaarheid. De marktconsistente waardering van de materiële vaste activa, overige vorderingen en de
overlopende activa in de marktwaardebalans is gelijk aan de waardering in de statutaire balans.
Presentatie
De post overige activa in de Solvency II balans bestaat uit de posten Materiële vaste activa, overige vorderingen
en de overige overlopende activa uit de primaire balans en jaarrekening.
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D.2

Technische voorzieningen

D.2.1

Overzicht Technische voorzieningen

Line

Omschrijving

R0530

Technische voorzieningen
berekend als geheel
Beste schatting
Risicomarge
Totaal Technische voorzieningen

R0540
R0550
R0510

Statutaire balans

Marktwaardebalans

27.682.827
27.682.827

16.890.461
3.583.970
20.474.431

Herrubricering
5.170.647

5.170.647

Herwaardering
-32.853.474
16.890.461
3.583.970
-12.379.043

De statutaire balans is de balans zoals deze is opgenomen in de jaarrekening van Woningborg. Deze balans is
opgesteld op basis van Dutch GAAP. De marktwaarde balans is de balans opgesteld op basis van Solvency II
richtlijnen. Eventuele herrubriceringen tussen balansposten worden in de kolom Herrubricering opgenomen.
D.2.2

Best Estimate

Woningborg voert één product, namelijk een waarborggarantie op nieuwbouwwoningen. Dit product is
opgenomen in de branche krediet en borgtochten. Het product waarborggarantie op nieuwbouwwoningen dekt
2 risico’s, n.l. het afbouwrisico (Sectie I) en de dekking op technische gebreken (Sectie II). Voor beide risico’s
worden aparte berekeningen opgesteld.
Waardering
Statutaire balans
In de statutaire balans wordt, voor verzekeringen ter dekking van het tijdens de bouwperiode van woningen
bestaande solvabiliteitsrisico (Sectie I-risico) van ingeschreven bouwondernemingen en ter dekking van het risico
van technische gebreken (Sectie II-risico) aan opgeleverde woningen gedurende een periode van 10 jaar en
andere verzekeringen, het fondsensysteem gehanteerd. Hierbij wordt het saldo aan geboekte premies minus de
voorziene schaden van alle tekenjaren tot en met het verslagjaar opgenomen. Vrijval van de premies vindt als
volgt plaats:
 Sectie I : 80% in het jaar na opboeking (N+1) van de premie. De resterende 20% valt in het tweede jaar
na opboeking (N+2) van de premie vrij.
 Sectie II : 10 jaar na opboeking (N+10) van de premie.
De geclaimde maar nog niet uitbetaalde schades worden opgenomen in de schadevoorziening.
De boeking van de premies verloopt als volgt:
 Bij acceptatie van het bouwplan wordt een voorschot in rekening gebracht bij de bouwonderneming;
 Bij certificering van een woning of appartement wordt de resterende premie in rekening gebracht bij de
bouwonderneming. Bij certificering wordt vanuit het resultaat de premie voor het Sectie I risico naar de
technische voorzieningen geboekt. Tevens wordt een bedrag vanuit het resultaat naar de balans
(kortlopende schulden) geboekt. Dit is de overlopende planbijdrage onopgeleverde woningen. De
overlopende planbijdrage onopgeleverde woningen is opgebouwd uit de volgende componenten: Premie
Sectie II, aandeel kosten en winst.
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Bij oplevering van de woning valt de overlopende planbijdrage onopgeleverde woningen weer vrij in het
resultaat en wordt de premie Sectie II vanuit het resultaat overgeboekt naar de technische voorzieningen.

Samengevat wordt de premie aan de bouwonderneming in rekening gebracht bij acceptatie en afgifte certificaat
en wordt de verzekeringspremies aan de technische voorzieningen gedoteerd bij afgifte certificaat en bij
oplevering van de woning.
Marktwaardebalans
De marktconsistente waardering van de technische voorzieningen wordt bepaald door het berekenen van een
best estimate. De best estimate bestaat uit een premiereserve en schadereserve. Bij de best estimate wordt nog
een risicomarge opgeteld.
De Best estimate kunnen als volgt worden gespecificeerd :
Omschrijving

Statutaire balans

Premie voorziening
Schade voorziening
Best estimate

22.440.678
5.242.149
27.682.827

Marktwaardebalans
11.630.220
5.260.241
16.890.461

De best estimate wordt als volgt berekend:
Premievoorziening
De premievoorziening wordt als volgt berekend:
 Per tekenjaar worden de betaalde- en geboekte schadebedragen opgerent met behulp van een rentecurve
naar het huidige verslagjaar. Voor de rentecurve worden de prijsindexcijfers voor gebouwen met prijspeil
2000 gehanteerd welke jaarlijks door het CBS worden gepubliceerd. Van de geïndexeerde geboekte
schadebedragen wordt per tekenjaar een gemiddeld schadebedrag berekend door de geboekte
schadebedragen te delen door het aantal schadedossiers.
 Per tekenjaar wordt de schadedriehoek voor schade-aantallen aangevuld tot een vierkant door middel van
de Bornhuetter-Ferguson methode. Bij de Bornhuetter-Ferguson methode wordt een weging gemaakt tussen
de schade ontwikkelmethode (Chain Ladder methode) en de Expected Loss methode. Bij het berekenen van
de toekomstige aantallen is gebruik gemaakt van de standaard formules en is geen gebruik gemaakt van
aanvullende correcties.
 Vervolgens worden de geprognotiseerde schade aantallen vermenigvuldigd met de gemiddelde opgerente
schadebedragen (Average Claim method). Per tekenjaar worden hieruit de Expected loss, de totale reserve,
de premiereserve en de schadereserve bepaald.
 De best-estimate voor de toekomstige premie Sectie II wordt bepaald door het aandeel premie Sectie II uit
de overlopende planbijdrage te berekenen en deze te vermenigvuldigen met de loss ratio van het nieuwste
tekenjaar. De uit deze berekening volgende aantallen worden vervolgens vermenigvuldigd met het
geïnflateerde gemiddelde schadebedrag.
 Aan de premievoorziening wordt vervolgens schadeafwikkelingskosten toegerekend. Als
schadeafwikkelingskosten worden die kosten beschouwd die voor het afhandelen van de schade noodzakelijk
zijn. Dit betreft de behandelingskosten voor het afwikkelen van het faillissement waarin nog woningen
afgebouwd moeten worden (Sectie I) als het registreren en behandelen van een Beroep op de Waarborg
(Sectie II klacht). De schadeafwikkelingskosten bestaan uit de direct toe te rekenen personeelskosten van de
medewerkers van Woningborg die betrokken zijn bij het afhandelen van de schades inclusief een opslag voor
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indirecte kosten. De directe personeelskosten bestaan uit lonen, sociale lasten, pensioenlasten en
vervoerskosten. De opslag voor indirecte kosten is voor kantoorkosten. De gehanteerde kosten worden
ontleend aan de begroting voor het nieuwe jaar. De schadeafwikkelingskosten worden door middel van een
vaste verdeelsleutel over de schadejaren verdeeld. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het uitloopresultaat
vanuit de best estimate berekening.
Vervolgens worden zowel de bruto- als de verdisconteerde uitgaande kasstromen bepaald. De bruto
kasstroom bestaat uit de geprognotiseerde uitgaande schadebetalingen per teken- en uitloopjaar voor zowel
de premie- als toekomstige premiereserves plus de schade afwikkelingskosten. De verdisconteerde uitgaande
kasstroom wordt bepaald door de bruto kasstromen contant te maken naar balansdatum. Als rekenrente
wordt de standaard Solvency II rentecurve gehanteerd. Bij de rentecurve worden geen opslagen berekend
voor volatility adjustment en matching adjustment, omdat deze niet van toepassing zijn. Woningborg
hanteert de Solvency II rentecurve zodat de berekening van de toekomstige kasstromen voor zowel de
toereikendheidstoets als voor marktwaardebalans en de SCR gebruikt kan worden, terwijl het verschil met de
Solvency I rentecurve marginaal is.

Schadevoorziening
De schadevoorziening in de marktwaardebalans bestaat uit de contante waarde van de uitgaande kasstromen
per tekenjaar van de schadedossiers die in de statutaire balans zijn opgenomen. Bij het berekenen van de
contante waarde van de verwachte kasstromen wordt gebruik gemaakt van de standaard Solvency II rentecurve
zonder een opslag voor volatility- en matching adjustment. Hieronder wordt kort toegelicht hoe de
schadevoorzieningen worden bepaald.
Sectie I
Bij insolventie van een ingeschreven bouwonderneming die gecertificeerde woningen in aanbouw heeft die nog
niet zijn opgeleverd wordt door Woningborg een stand opname gedaan en worden onderhandelingen gevoerd
met de curator en partijen die de woningen willen afbouwen. Voor de afbouwkosten die de resterende termijnen
aan kopers te boven gaan wordt per tekenjaar een schadevoorziening gevormd vanuit de premievoorziening. Het
tekenjaar bij het Sectie I afbouwrisico is het jaar waarin de woning is gecertificeerd. Bij het bepalen van de netto
best estimate schadevoorziening Sectie I wordt de veronderstelling aangenomen dat de gereserveerde schade in
het eerst volgend jaar wordt uitbetaald. In de dossierreserve voor het schadejaar 2016 is een reservering
opgenomen voor een tweetal grote faillissementen die eind december 2016 zijn uitgesproken. Voor deze
faillissementen is een reservering opgenomen van € 2.665.000. De hoogte van deze reservering is gebaseerd op
het maximale risico dat Woningborg loopt. De verwachting is dat de werkelijke kosten lager zullen uitvallen.
Gezien het tijdstip van het faillissement is dit echter nog zeer onzeker. Van de reservering van € 2.665.000 heeft
€ 1.200.000 betrekking op tekenjaar 2015 en € 1.465.000 op tekenjaar 2016. Gezien het moment waarop de
schade is gemeld en de doorlooptijd van dit project is de verwachting dat zo’n
€ 1.000.000 niet in 2017 uitbetaald zal worden, maar in 2018.
Sectie II
Als binnen de garantietermijn een technisch gebrek aan de woning optreedt en de bouwonderneming niet meer
kan herstellen doordat zij insolvent is, kan een koper een Beroep op de Waarborg indienen bij Woningborg. Na
ontvangst van het Beroep op de Waarborg wordt de klacht beoordeeld en wordt een schade inschatting gemaakt
welke onder de schadevoorzieningen wordt opgenomen. Deze reservering wordt per tekenjaar opgenomen. Het
tekenjaar bij de Sectie II kwaliteitswaarborg is het jaar waarin de woning is opgeleverd. Bij het bepalen van de
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netto best estimate schadevoorziening Sectie II wordt de veronderstelling aangenomen dat de gereserveerde
schade in het eerst volgende jaar wordt uitbetaald.
Data en data controle
De brongegevens voor betaalde- en geboekte schadebedragen komen uit de grootboekadministratie (Exact).
Vanuit de grootboekadministratie wordt voor zowel Sectie I als voor Sectie II een rapport vervaardigd met daarin
per tekenjaar de betaalde schade en de per balansdatum gereserveerde schades. Voor de aantallen wordt uit het
ERP systeem WOGRIS een rapport vervaardigd met daarin het aantal af te bouwen woningen (Sectie I) en het
aantal ingediende Beroepen op de Waarborg (Sectie II). In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke data
wordt gebruikt en hoe deze wordt aangesloten.
Data
Voor het berekenen van de technische voorzieningen wordt gebruik gemaakt van de volgende schadedriehoeken:
 Betaalde schade Sectie I
 Geboekte schade Sectie I
 Aantal af te bouwen woningen Sectie I
 Betaalde schade Sectie II
 Geboekte schade Sectie II
 Aantal ontvangen claims Sectie II (Beroep op de Waarborg)
De data voor de betaalde- en geboekte schade voor zowel Sectie I als Sectie II komt uit het financiële administratie
pakket Exact Financials. In Exact wordt een rapport vervaardigd waarin de betreffende mutaties voor een
boekjaar zijn getotaliseerd per tekenjaar. Deze totalen worden per tekenjaar opgenomen in de diagonaal. De
schadedriehoeken bestaan uit alle betaalde en geboekte schades vanaf 2001. In deze jaren zijn zowel jaren
opgenomen met een gunstig schadeverloop en hoge premieopbrengsten als crisesjaren met een hoge schadelast
en lage premieopbrengsten. Door deze data volledig mee te nemen en geen uitsluitingen te maken, ontstaat een
realistisch schadebeeld waarop de toekomstige kasstromen kunnen worden bepaald. In de best-estimate wordt
geen extra prudentie opgenomen. De data voor de aantallen schade Sectie I betreft het aantal af te bouwen
woningen naar tekenjaar. De data die benodigd is voor de schade driehoek aantallen Sectie II wordt vanuit Wogris
in Excel formaat aangeleverd.
Alle hiervoor beschreven data kan direct worden overgenomen in de schadedriehoeken, met uitzondering van de
aantallen Sectie II. De data die in dit model wordt aangeleverd bevat klachtmeldingen die niet tot een Beroep op
de Waarborg leiden en dus niet meegenomen worden in de schadedriehoek. Dit zijn alle meldingen met de status
Afgesloten i.v.m. afwijzing, Afgesloten i.v.m. herstel garantieplichtige, Afgesloten i.v.m. intrekking, Afgesloten
i.v.m. niet betalen eigen risico. Deze klachtdossiers worden niet meegenomen omdat deze niet leiden tot een
schade-uitbetaling. De aantallen van deze klachtdossiers worden niet meegenomen in de tellingen per tekenjaar
door deze statussen uit te vinken in de draaitabel.
Datacontrole
De data die zijn opgenomen in de schadedriehoeken worden aangesloten met de financiële administratie en
financiële rapportages (jaarrekening). De jaarrekening en daarmee de uitbetaalde schades, worden gecontroleerd
door de accountant. Bij de jaarrekening 2016 wordt door de accountant, PwC, een goedkeurende
accountantsverklaring afgegeven.
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De data die wordt gehanteerd voor de aantallen driehoeken worden beoordeeld op juistheid door vooral op
zogenaamde nul meldingen te letten. Bij de aantallen van Sectie I zal worden vastgesteld dat de aantallen af te
bouwen woningen ook daadwerkelijk worden afgebouwd door dit af te stemmen met de afbouwcontracten. Voor
Sectie II wordt nagegaan of alle Beroepen op de Waarborg in behandeling worden genomen. Van Beroepen op
de Waarborg waarvan de status nog niet in behandeling is, wordt nagegaan waarom dit nog niet het geval is.
Beroepen op de Waarborg die niet in behandeling genomen gaan worden, worden alsnog afgesloten en niet
meegenomen in de schadedriehoek. Voor Beroepen op de Waarborg die wel in behandeling genomen gaan
worden, wordt een schade-inschatting gemaakt en in schade- als financiële administratie opgenomen.
Uitgangspunten en aannames
Contractgrenzen
Voor de berekening van de Expected loss worden alle verzekeringsverplichtingen voor Sectie I en Sectie II
meegenomen. Voor Sectie I zijn dit alle afgegeven waarborgcertificaten waarvan de woningen nog niet zijn
opgeleverd. Dit is het afbouw risico. De Sectie II verplichting bestaat uit alle afgegeven waarborgcertificaten
waarvan de woning is opgeleverd, maar nog wel in de garantieperiode van 10 jaar en 3 maanden zitten. Dit is de
kwaliteitswaarborggarantie. Als een woning is gecertificeerd dan wordt aan de houder van het certificaat
gegarandeerd dat de woning wordt afgebouwd (Sectie I afbouwrisico) en gedurende de garantieperiode aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoet (Sectie II kwaliteitswaarborg). Op balansdatum bestaat dus de verplichting om
aan alle certificaathouders waarvan de woning nog niet is opgeleverd ook de kwaliteit gedurende de
garantieperiode te waarborgen. Deze toekomstige Sectie II verplichting wordt in de best-estimate meegenomen
als toekomstige premie. Het moment waarop de verzekeringsverplichting ontstaat is op het moment dat de
woning wordt gecertificeerd. Een woning wordt gecertificeerd als de woning is verkocht het plan is geaccepteerd
op basis van de acceptatie eisen van Woningborg. Het waarborgcertificaat kent geen rechten of verplichtingen
die de afbouwdekking of kwaliteitswaarborg kunnen beperken, afkopen, verlengen, aanpassen of de premie
kunnen wijzigen.
Gegevenskwaliteit
De bij de berekening van de best estimate gebruikte data voldoen aan de criteria van juistheid, volledigheid en
adequaatheid en worden consistent in de tijd gebruikt. Bij de berekening worden alle historische gegevens
gebruikt. Voor zowel de aantallen als de gemiddelde schadebedragen worden geen uitsluitingen van
schadedossiers of schadejaren gemaakt. Met eventuele trends wordt rekening gehouden. Bij de berekening van
de best estimate wordt aangenomen dat de gemiddelde schade ontwikkeling uit het verleden representatief is
voor de schade ontwikkeling voor de toekomst. De historische aantallen schades bevatten zowel perioden van
economische crises als – voorspoed. De periode waarop de gemiddelde schade aantallen worden berekend
betreffen de jaren vanaf het jaar 2001. In de data van zowel de aantallen als de betaalde- en geboekte schade
zitten geen beperkingen. De gebruikte data vanaf 2001 wordt door Woningborg dan ook als passend en
representatief beschouwd. Bij het bepalen van de uitgaande kasstromen wordt de veronderstelling gehanteerd
dat eventuele kasstromen die na het einde van de garantietermijn plaatsvinden, binnen 2 jaar na afloop van de
garantietermijn plaatsvinden.
Methodologie
Gezien de grote volatiliteit van zowel het aantal schades als de schadelast per schadedossier heeft Woningborg
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gekozen voor het berekenen van de best estimate met behulp van de Average claim method waarbij de
schadedriehoek van de aantallen wordt aangevuld door middel van de Bornhuetter-Ferguson methode. Bij de
Bornhuetter-Ferguson methode wordt een weging gemaakt tussen de schade ontwikkelmethode (Chain Ladder
methode) en de Expected Loss methode. Bij de schade-ontwikkelmethode worden alle schade-ontwikkelingen
meegenomen. In beginsel worden schadejaren met een afwijkend schadepatroon niet uitgesloten voor de
berekening van de ultieme schade-aantallen. Bij de Expected Loss methode wordt per tekenjaar de loss ratio
bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de betaalde schade en geboekte schade. Uitzondering
hierop zijn de nieuwste 3 tekenjaren, omdat de loss ratio dan te afhankelijk is van de schade-ontwikkeling in
deze eerste periode. Voor deze tekenjaren wordt gebruikt van het gewogen gemiddelde van de loss ratio’s van
de gehele schade historie.
Woningborg heeft voor deze methodiek gekozen om de schadeontwikkeling van tekenjaren waarbij met name in
de eerste afwikkeljaren een afwijkende schade ontwikkelpatroon zichtbaar is, een juiste uitgaande
kasstroomprojectie te kunnen maken. De uitkomsten van deze methodiek worden als toereikend beschouwd.
Een situatie waarin wel ingegrepen zou kunnen worden in de berekening van de best estimate is als er onverwacht
een exceptioneel hoog aantal schades worden aangemeld aan het einde van de garantietermijn van een
tekenjaar. In beginsel zullen deze meegenomen worden in de berekening van het aantal nog te verwachten
schades. Als het exceptioneel hoge aantal schademeldingen echter een aanwijsbaar incident betreft, wordt
specifiek beoordeeld of dit incident niet meegenomen moet worden in de berekening van het aantal ontvangen
schademeldingen voor dat tekenjaar / schadejaar. De beoordeling wordt vastgelegd en dient door het
management van Woningborg te worden geautoriseerd.
Voor het opstellen van de best estimate worden de volgende veronderstellingen aangenomen:






De gemiddelde schade ontwikkeling uit het verleden zijn representatief voor de toekomst. Dit betreft
zowel de ontwikkeling in het aantal gemelde schades per tekenjaar als de ontwikkeling van de gemiddelde
schadelast per schademelding. In de schadehistorie zijn zowel jaren opgenomen met een gunstig
schadeverloop en hoge premieopbrengsten als crises jaren met hoge schadelasten en lagere
premieopbrengsten. Door deze data volledig mee te nemen en geen uitsluitingen te maken, ontstaat een
realistisch schadebeeld waarop de toekomstige kasstromen kunnen worden bepaald. In de best-estimate
berekening wordt geen extra prudentie opgenomen;
Voor de toekomstige premies Sectie II wordt de veronderstelling aangenomen dat 80% van de op
balansdatum nog niet opgeleverde woningen binnen 1 jaar worden opgeleverd en de resterende 20%
binnen 2 jaar.
Eventuele uitgaande kasstromen na de garantieperiode vinden binnen 2 jaar na afloop van de
garantietermijn plaats;

Woningborg kent geen financiële garanties, discretionaire uitkeringen en toekomstige premies.
Rentetermijnstructuur en inflatie
Gebruikte rentetermijnstructuur
Als rekenrente wordt de standaard EIOPA Risk Free Rate rentecurve gebruikt. Bij de rentecurve worden geen opslagen
berekend voor volatility adjustment en matching adjustment omdat deze niet van toepassing zijn.
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Inflatie
Per tekenjaar worden de betaalde- en geboekte schadebedragen opgerent met behulp van een rentecurve naar het huidige
verslagjaar. Voor de rentecurve worden de prijsindexcijfers voor gebouwen met prijspeil 2000 gehanteerd. Woningborg heeft
voor het prijsindexcijfers voor gebouwen (Totaal) gekozen, omdat deze index de ontwikkeling van bouwkosten weergeeft.
De uitbetalingen die Woningborg doet staan in directe relatie met deze bouwkosten.

Herverzekering
In de Technische voorzieningen is geen aandeel herverzekering opgenomen. Woningborg heeft per tekenjaar een
stop-loss / Aggregate Excess of Loss contract afgesloten. De werkelijke schadelasten per tekenjaar liggen
aanzienlijk lager dan het in het herverzekeringscontract afgesloten eigen behoud. Het herverzekeringsprogramma
van Woningborg is als volgt:
2006
Met ingang van 1 januari 1996 is een stop-losscontract afgesloten. Onder dit contract komt de schade slechts tot
het bedrag van de ontvangen premies voor rekening van de vennootschap. Voor tekenjaar 2006 is er een dekking
van 90% van 155% van de bruto premie met een maximum van EUR 10.250.000. Het eigen risico beloopt 127%
van de bruto premie met een minimum van EUR 8.350.000.
2007
Met ingang van 1 januari 1996 is een stop-losscontract afgesloten. Onder dit contract komt de schade slechts tot
het bedrag van de ontvangen premies voor rekening van de vennootschap. Voor tekenjaar 2007 is er een dekking
van 90% van 155% van de bruto premie met een maximum van EUR 11.000.000. Het eigen risico beloopt 127%
van de bruto premie met een minimum van EUR 8.750.000. Van het contract is 92,5% geplaatst.
2008
Met ingang van 1 januari 1996 is een stop-losscontract afgesloten. Onder dit contract komt de schade slechts tot
het bedrag van de ontvangen premies voor rekening van de vennootschap. Voor tekenjaar 2008 is er een dekking
van 90% van 155% van de bruto premie met een maximum van EUR 11.000.000. Het eigen risico beloopt 127%
van de bruto premie met een minimum van EUR 8.750.000.
2009 tot en met 2014
Voor de jaren 2009 tot en met 2014 heeft Woningborg N.V een Aggregate Excess of Loss contract afgesloten
waarbij er geen eigen behoud is. De groep heeft de risico’s met ingang van 1 januari 2009 gedekt vanaf een
schadebedrag van EUR 9.000.000 met een maximum voor het tekenjaar van EUR 11.000.000.
2015 en 2016
Met ingang van 2015 heeft Woningborg N.V een Aggregate Excess of Loss contract afgesloten waarbij er geen
eigen behoud is. De groep heeft de risico’s met ingang van 1 januari 2015 gedekt vanaf een schadebedrag van
EUR 10.500.000 met een maximum voor het tekenjaar van EUR 13.000.000.
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D.2.3

Risicomarge

Tenslotte wordt over het benodigde kapitaalsvereiste een risicomarge berekend. Als rekenmethodiek wordt
methode 2 gebruikt. Grondslag voor de berekening van de risicomarge is het kapitaalsvereiste voor schaderisico,
tegenpartijrisico (herverzekeringsdeel) en operationeel risico. De risicomarge wordt berekend door de uitloop
van de kapitaalsvereisten te vermenigvuldigen met de Cost of Capital. De Cost of Capital bedraagt 6%. De uitloop
van de kapitaalsvereiste is naar verhouding gelijk aan de uitloop van de best estimate. De berekende Cost of
Capital wordt verdisconteerd met behulp van de standaard Solvency II rentecurve. De risicomarge is zodanig dat
de waarde van de technische voorzieningen in de marktwaardebalans gelijk is aan het bedrag dat naar
verwachting gevraagd zou worden bij een overname en nakoming van de verzekeringsverplichtingen.
Woningborg acht het gebruik van methode 2 als voldoende geavanceerd. De samenstelling en het aandeel van
de risico’s en sub risico’s is in de jaren niet significant gewijzigd en zal naar verwachting ook in de toekomst niet
significant wijzigen. Voor het verschil in waardering tussen de statutaire balans en de marktwaardebalans wordt
een herwaardering opgenomen.
Presentatie
In de marktwaardebalans worden de premievoorziening en de schadevoorziening exclusief risicomarge
opgenomen als best estimate in de Technische voorzieningen. De risicomarge wordt afzonderlijk opgenomen in
de Technische voorzieningen (R0550 in de QRT).
D.3

Overige schulden

D.3.1

Overzicht overige schulden

Line

Omschrijving

R0750
R0780

Overige voorzieningen
Voorziening voor latente
belastingen
Overige schulden
Totaal schulden

R0880
R0900

Statutaire balans

Marktwaardebalans

Herrubricering

Herwaardering

1.635.000

1.635.000

-

-

3.576.222
14.574.463
47.468.512

7.091.735
9.403.816
38.604.981

-5.170.647
-5.170.647

3.515.513
3.515.513

De statutaire balans is de balans zoals deze is opgenomen in de jaarrekening van Woningborg. Deze balans is
opgesteld op basis van Dutch GAAP. De marktwaarde balans is de balans opgesteld op basis van Solvency II
richtlijnen. Eventuele herrubriceringen tussen balansposten worden in de kolom Herrubricering opgenomen.
D.3.2

Overige voorzieningen

Waardering
In de statutaire balans worden de Overige voorzieningen gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De
marktconsistente waardering van de Overige voorzieningen is gelijk aan de contante waarde van de
verplichtingen.
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Presentatie
De Overige voorzieningen uit de statutaire balans worden gerubriceerd onder de post Overige anders dan
technische voorzieningen in de marktwaardebalans (R0750 in de QRT).
D.3.4

Voorziening voor latente belastingverplichtingen

Waardering
In de statutaire balans worden de Latente belastingvorderingen en -verplichtingen opgenomen voor tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de gevolgde
bedrijfseconomische grondslagen anderzijds. De latent verschuldigde vennootschapsbelasting wordt opgenomen
tegen het nominaal tarief van 25%. De marktconsistente waardering van de latente belastingvorderingen en –
schulden is gelijk aan de waardering in de primaire balans. Het belastingeffect van de herwaarderingen van de
activa en passiva wordt in deze post meegenomen. De balanspost wordt beoordeeld op de mogelijkheid van
voldoende fiscale compensatiemogelijkheden (Carry-back en Carry-forward).
Presentatie
De latente belastingverplichtingen uit de statutaire balans wordt inclusief de mutaties uit de herwaarderingen
van de overige balansposten gerubriceerd onder de post Uitgestelde belastingverplichtingen in de
marktwaardebalans. De herwaardering van de balanspost is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Herwaardering

Herwaardering vorderingen
Herwaardering staatsobligaties
Herwaardering bedrijfsobligaties
Herwaardering Technische voorzieningen
Afwaardering Immateriële vaste activa
Totaal

D.3.5

755
1.093.129
3.489.841
12.379.043
-2.900.717
14.062.051

Latente belasting
189
273.282
872.460
3.094.761
-725.179
3.515.513

Overige schulden

Waardering
In de statutaire balans worden schulden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De
marktconsistente waardering van de schulden is gelijk aan de contante waarde van de schulden tegen
geamortiseerde kostprijs. De vooruit ontvangen premies worden in de marktwaardebalans geherrubriceerd naar
de technische voorzieningen.
Presentatie
De Overige schulden uit de statutaire balans worden in de marktwaardebalans gerubriceerd onder de post
Schulden.
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D.4

Alternatieve waarderingsmethoden

Woningborg past voor de solvabiliteitsdoeleinden geen alternatieve waarderingsmethoden toe.
D.5

Overige informatie

In voorgaande jaren werd bij het berekenen van de best estimate geen rekening gehouden met ‘toekomstige
premies’. De vooruit gefactureerde bedragen werden overeenkomstig als in de statutaire balans als kortlopende
schuld gewaardeerd. In de marktwaardebalans voor 2016 worden de vooruit ontvangen premies voor de
herstelwaarborg geherrubriceerd naar de technische voorzieningen en meegenomen in de berekening van de
best estimate als toekomstige premies.
Woningborg heeft een nieuw pensioencontract afgesloten voor de komende jaren. Bij de beoordeling van dit
nieuwe contract en het voorgaande contract is gebleken dat het vormen van een pensioenverplichting onder
IAS 19 niet noodzakelijk is. Om deze reden is in de marktwaardebalans voor 2016 geen pensioenvoorziening
meer opgenomen.

60

E

Kapitaalbeheer

E.1
E.2
E.3

Eigen vermogen
Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimum kapitaalvereiste
Gebruik van de onder module aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening het
solvabiliteitskapitaalvereiste
Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model
Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste
Overige informatie

E.4
E.5
E.6
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E.1

Eigen vermogen

Het hoofdstuk Eigen vermogen is onderverdeeld in het beheer van het eigen vermogen (het kapitaalbeleid) en de
opstelling van het in aanmerking komend eigen vermogen per balansdatum.
E.1.1

Beheer van het eigen vermogen

E.1.1.1 Inleiding kapitaalbeleid
Het kapitaalbeleid dient ter ondersteuning voor het bestuur en haar bedrijfsvoering en geeft inzicht in de
risicobereidheid van Woningborg en de daarbij behorende interne solvabiliteitsnorm. Doel is om de
risicobereidheid te formuleren alsook maatregelen te bepalen welke worden toegepast indien afgeweken wordt
van de intern gestelde solvabiliteitsnorm.
Woningborg kent een gezonde ondernemersbehoefte waarbij wordt gestreefd naar een positief resultaat. Een
van de kernwaarden van Woningborg is risicobeheersing. Dit is belangrijk omdat de schaderisico’s van
Woningborg worden gekarakteriseerd door potentieel grote schades welke niet frequent voorkomen. Dit is een
significant verschil met een traditionele schadeverzekeraar. Voor de beheersing van de risico’s wordt verwezen
naar het hoofdstuk B.3 Risicomanagementsysteem.
Naast het beheersen van de risico’s is ook het beoordelen en het in stand houden van het eigen vermogen een
belangrijke pijler van Woningborg. Om dit te kunnen doen heeft Woningborg een interne normsolvabiliteit
opgesteld, wordt de solvabiliteit periodiek gemonitord en zijn er ingrijpmaatregelen opgesteld.
E.1.1.2 Kapitaalbeleid
Het beleid (ook op de middellange termijn) van Woningborg is wat betreft de samenstelling van het eigen vermogen
erop gericht dat er alleen Tier 1 vermogen aanwezig is. Het beleid is er verder op gericht dat de eigen
vermogensbestanddelen niet bezwaard worden, er geen regelingen of producten worden vastgesteld die tot
afgezonderde fondsen aanleiding geven, er geen discretionaire uitkeringen worden gedaan en er geen eigen
vermogensbestanddelen onder de overgangsregelingen in aanmerking worden genomen. Het beleid van
Woningborg is er op gericht om het eigen vermogen te laten versterken vanuit haar resultaten. Het beleid ziet er
daardoor niet toe om structureel dividenden uit te keren.
Vreemd vermogen, zowel lang als kort, heeft Woningborg N.V. niet en er is ook geen enkele intentie om dit beleid
op de kortere en of langere termijn te wijzigen.
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E.1.1.3 Governance
Het kapitaalbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd. De procedure die voor het actualiseren van het kapitaalbeleid
wordt gehanteerd is als volgt:
1. Actualiseren van het kapitaalbeleid door de Financieel directeur;
2. Goedkeuring van het kapitaalbeleid door de directie van Woningborg;
3. Vaststelling van het kapitaalbeleid door de Raad van Commissarissen.
Bij het actualiseren van het kapitaalbeleid wordt minimaal gekeken of de Risk appetite nog in overeenstemming
is met het risico dat Woningborg maximaal wil lopen zoals is opgenomen in haar risicostrategie. Daarnaast wordt
beoordeeld of de maatregelen om de solvabiliteit te verbeteren en het risico te verminderen nog passend zijn.
E.1.1.4 Wettelijk vereiste solvabiliteit en de interne normsolvabiliteit
Voor de solvabiliteitspositie gelden wettelijke- en interne normen. De wettelijke normen voor de solvabiliteit voor
een verzekeraar als Woningborg zijn de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) en de minimum kapitaalvereiste
(MCR). De interne norm die wordt gehanteerd als minimale solvabiliteit is afgeleid van de risk appetite die
Woningborg aanhoudt. De wettelijke bepalingen zijn opgenomen in de Solvency II regelgeving. De interne
normsolvabiliteit is vastgesteld op basis van de strategie en het risicoprofiel van Woningborg met daarbij de
uitgangspunten van Solvency II als richtlijn. De risk appetite is het maximale risico dat Woningborg bereid is te
accepteren voordat actie noodzakelijk wordt geacht om het te verminderen. De risk appetite geeft de maximale
solvabiliteit aan die Woningborg accepteert als maximum percentage van het beschikbare eigen vermogen. Dit
percentage is vastgesteld op 30%. In formulevorm:

Risk Appetite ≤ 30% van het Beschikbaar Eigen Vermogen

De interne normsolvabiliteit is van deze risk appetite afgeleid. De interne normsolvabiliteit is gelijk aan 30% van
het beschikbaar eigen vermogen wat resulteert in een interne normsolvabiliteitsratio van 333%. Deze interne
solvabiliteitsratio is prudent in vergelijking met de wettelijk vereiste solvabiliteitsnorm onder Solvency II
grondslagen.
In onderstaande tabel is de Risk appetite afgezet ten opzichte van het in aanmerking komend eigen vermogen,
het solvabiliteitskapitaalvereiste en de minimale kapitaalsvereiste.
Solvabiliteitskapitaalvereiste
In aanmerking komend eigen vermogen
Solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR)
Minimum kapitaalvereiste (MCR)
Maximale risk appetite

101.091.348
26.294.027
6.573.507
30.327.404

SCR in procenten
MCR in procenten
Interne minimale normsolvabiliteitseis

384%
1.538%
330%
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Het in aanmerking komend eigen vermogen, het solvabiliteitskapitaalvereiste en het minimum kapitaalvereiste
worden in de paragrafen E.1.2, E2.1 en E.2.2 nader uitgewerkt.
De interne solvabiliteitsnorm is afgestemd op de huidige marktomstandigheden. De gezonde solvabiliteit van
Woningborg N.V. moet bezien worden in het licht van de economische crisis waar we de afgelopen jaren zijn
uitgekomen. Bij verbetering van de economische vooruitzichten mag men veronderstellen dat de verwachte
schaderisico’s kleiner worden en de resultaten en solvabiliteitspositie van Woningborg N.V. nog verder versterkt
ten opzichte van de huidige situatie.
Tevens is rekening gehouden met de resultaten uit de ORSA, waarin verschillende stress scenario’s zijn
doorgerekend en de wettelijke solvabiliteitseisen zijn vergeleken met de interne norm solvabiliteit en de risk
appetite.
Bovenstaande interne solvabiliteitsnormen op basis van verschillende interne richtlijnen leiden tot een prudent
en pragmatisch beleid waarbij de hoeveelheid kapitaal is afgestemd op de aanwezige risico’s, belang van de
aandeelhouders, en de omvang en complexiteit van de organisatie.
E.1.1.5 Monitoring risico’s en solvabiliteit
Teneinde goed inzicht in de actuele solvabiliteitspositie en risico’s te behouden wordt periodiek een analyse van
de risico’s en de solvabiliteit uitgevoerd.
Monitoring risico’s
Risicobeheersing is van essentieel belang voor Woningborg N.V. Risicomanagement omvat het identificeren,
analyseren, meten, beperken, elimineren of accepteren van alle risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van
Woningborg. Minimaal 1x per jaar wordt een stress-test uitgevoerd om na te gaan of de technische voorzieningen
toereikend zijn. Deze toereikendheidstoets waarin diverse scenario’s worden doorgerekend, is onderdeel van de
eigenrisicobeoordeling. Vrijwel in alle scenario’s kan Woningborg aan haar verplichtingen voldoen. Voor een
beschrijving van het risicoprofiel van Woningborg wordt verwezen naar hoofd stuk C Risicoprofiel van dit
document.
Monitoring marktrisico’s
Voor het marktrisico vormt periodieke monitoring van de beleggingsportefeuille onderdeel van het
risicomanagement.
Op maandbasis ontvangt Woningborg N.V. gedetailleerde analyses van bankrelaties over de beleggingen en de
bijbehorende risico’s. Zo wordt onder andere inzicht gegeven in de rendementen in vergelijking met benchmarks,
valutarisico, verwachte kasstromen uit obligaties, spreiding van de portefeuille en de kosten. De
beleggingscommissie vergadert op kwartaalbasis over de ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille en de
bijbehorende risico’s.
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Monitoring schaderisico’s
Voor de schaderisico’s is een uitgebreide financiële screening onderdeel van het risicomanagement. Alvorens
certificaten te verstrekken worden zowel de bouwonderneming als de zekerheidsverstrekker onderworpen aan
deze grondige screening om voldoende liquiditeit en solvabiliteit te borgen. De solvabiliteit van de
bouwondernemingen wordt tevens periodiek gemonitord gedurende de garantiestelling. Naast deze financiële
screening wordt ook een technisch en juridisch onderzoek uitgevoerd. Door middel van het technisch onderzoek
wordt vastgesteld of de bouwonderneming voldoende kennis en kunde heeft om het project uit te voeren.
Bouwplaatsen worden tevens steekproefsgewijs voor inspectie bezocht om toegekende en geaccepteerde risico’s
te monitoren. Woningborg N.V. verzekert zich er ook van goed op de hoogte te blijven van nieuwe
bouwtechnieken en materialen ter ondersteuning van de technische screening. Het juridisch onderzoek bestaat
uit een beoordeling van de contracten tussen de bouwer en koper. Evenwichtige, duidelijke afspraken met een
juiste balans tussen rechten en plichten mitigeren de risico’s voor Woningborg N.V. met betrekking tot het
gebrekenrisico.
Acceptatieprocedures zijn onderworpen aan regelmatige analyses, waarbij de feitelijke verlieservaring wordt
bekeken. Gereedschappen voor statistische analyse van claims worden systematisch op elk niveau gebruikt om
de acceptatierichtlijnen bij te stellen.
Monitoring solvabiliteit
De monitoring van de solvabiliteit (alsmede ook risico’s) geschiedt via het management informatiesysteem. Dit
houdt in dat er management informatie wordt opgeleverd in de vorm van een maandelijkse rapportage op
groepsniveau en per bedrijfsonderdeel (over de maand en t/m de maand), 14 dagen na afsluiting van de
voorgaande maand. De informatie bestaat uit financiële en statistische gegevens. Als belangrijk element van de
verdere professionalisering van het risicomanagement is een centraal deelnemersinformatie- en beheerssysteem
opgezet, waarbij een classificatiemodel voor ingeschreven ondernemingen is ingericht in risicogroepen naar
risico-omvang. Screenen, sturen en beperken van risico’s kan hierdoor nog meer gestructureerd en gerichter
verlopen. Het centraal deelnemersinformatie- en beheerssysteem is dynamisch van opzet en wordt constant
aangepast aan de veranderende omstandigheden.
Woningborg N.V. bepaalt per einde van iedere maand de solvabiliteitsratio op basis van Solvency I/Wft en neemt
deze op in haar financiële managementrapportage. De solvabiliteitsratio op basis van Solvency II richtlijnen wordt
op kwartaalbasis vastgesteld. Op jaarbasis worden middels de ORSA/ERB stress scenario’s vastgesteld. Op deze
manier wordt inzicht verkregen in de gevoeligheden ten aanzien van de solvabiliteit met betrekking tot de meest
relevante risico’s. Op basis van periodieke analyses en rapportages kan worden besloten tot nadere actie over te
gaan.
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E.1.1.6 Ingrijpmaatregelen en borging van solvabiliteit
Om de solvabiliteitspositie te kunnen beïnvloeden beschikt Woningborg N.V. over diverse mogelijkheden die
enerzijds het aanwezige vermogen kunnen versterken dan wel de vereiste solvabiliteit kunnen verminderen.
Maatregelen versterking aanwezige solvabiliteit
Mogelijkheden om de aanwezige solvabiliteit te versterken zijn als volgt:
- Aanpassing premie- en acceptatievoorwaarden: het verhogen van de premie en het aanscherpen van de
acceptatievoorwaarden (verhoging zekerheidsstelling) heeft een positief effect op het resultaat en het
eigen vermogen. Woningborg N.V. verwacht dat een dergelijke maatregel na 1 maand effect heeft.
- Kostenbesparing: verdere structurele besparing van kosten (bijvoorbeeld op personeelskosten) heeft een
positief effect op het resultaat en het eigen vermogen. Woningborg N.V. verwacht dat een dergelijke
maatregel na 3 maanden effect heeft.
- Additionele financiering: in geval van een dreigend solvabiliteitstekort zal Woningborg N.V. additionele
financieringsmogelijkheden analyseren. Woningborg N.V. verwacht dat een dergelijke maatregel na 3
maanden effect heeft.
Maatregelen verminderen vereiste solvabiliteit
Op basis van de grootste risico’s voor Woningborg N.V. bestaan de volgende mogelijkheden om de vereiste
solvabiliteit te verlagen:
- Diversificatie tegenpartijen: het tegenpartijkredietrisico kan worden beperkt door een grotere spreiding
aan te brengen in het aantal tegenpartijen, zowel voor herverzekering als beleggingen. Bij herverzekering
vindt de selectie als eerste op solvabiliteit van de tegenpartij, daarna pas op basis van diversificatie.
Aanvullend dient te worden aangegeven dat Woningborg N.V. een streng beleid voert met betrekking tot
de beleggingen bij en keuze voor bancaire tegenpartijen. Woningborg N.V. verwacht dat een dergelijke
maatregel na 1 maand effect heeft.
- Herverzekering: indien de verschillende risico’s te groot voor Woningborg N.V. blijken te worden, kan
gekozen worden voor herverzekering waarbij de risico’s verder overgedragen worden aan een derde
partij. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de credit rating en spreiding van herverzekeraars
om het bijbehorende tegenpartij risico te minimaliseren. Woningborg N.V. heeft het risico uit hoofde van
het afbouwrisico en het gebrekenrisico herverzekerd met inachtneming van maximumbedragen en een
eigen risico. Woningborg N.V. verwacht dat een dergelijke maatregel na 3 maanden effect heeft,
afhankelijk van de claimhistorie.
- Aandelen verkopen: gezien het relatief grote aandelenrisico van Woningborg N.V. is het verkopen van
aandelen een snelle en effectieve oplossing. Woningborg N.V. verwacht dat een dergelijke maatregel
direct effect heeft.
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Ingrijpbeleid
Woningborg N.V. heeft een ingrijpbeleid geformuleerd aan de hand van de solvabiliteitspositie op Solvency II
grondslagen. De ‘interventieladder’ is onderstaand weergegeven.
Solvabiliteitsnorm (Solvency II) en
Grens
Interne
Normsolvabiliteit
<330%

SII Ratio < 150%

interventieladder

Te nemen maatregelen
Aanpassing premie- en
acceptatievoorwaarden en
beleggingsbeleid

Beoogd effect
Verhoging aanwezige
solvabiliteit/ Verlaging
vereiste solvabiliteit

Termijn effect
1 maand

Kostenbesparing

Verhoging aanwezige
solvabiliteit/Verlaging
vereiste solvabiliteit

3 maanden

Additionele financiering

Verhoging aanwezige
solvabiliteit

3 maanden

Uitbreiding herverzekering

Verhoging aanwezige
solvabiliteit/Verlaging
vereiste solvabiliteit

3 maanden

Aandelen verkopen

Verlaging vereiste
solvabiliteit

direct

Diversificatie tegenpartijen

Verlaging vereiste
solvabiliteit

1 maand

Voor de zogenoemde ‘trigger events’ zijn interne normsolvabiliteit, alsmede de interventiegrens van DNB en de
wettelijke eisen opgenomen.
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E.1.2

Opbouw van het eigen vermogen

Het eigen vermogen is het verschil tussen alle activa minus de technische voorzieningen en de overige schulden.
Het eigen vermogen van Woningborg kan op basis van de statutaire balans en de marktwaardebalans als volgt
worden weergegeven:
Line

Omschrijving

Statutaire balans

Activa
Technische voorzieningen
Schulden
Eigen vermogen

Marktwaardebalans

138.013.321
27.682.827
19.785.685
90.544.809

139.696.329
20.474.431
18.130.551
101.091.348

Herrubricering
5.170.647
-5.170.647
-

Herwaardering
1.683.008
12.379.043
-3.515.513
10.546.539

De jaarrekening en Solvency I balans zijn opgesteld op basis van dezelfde grondslagen. Een nadere uitsplitsing
naar jaarrekening en Solvency I balans geeft geen extra inzicht. In bovenstaand overzicht zijn deze balansposten
opgenomen onder het kopje statutaire balans.
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende bestanddelen:
Line

Omschrijving

Statutaire balans
per 31-12-2016

Geplaatst en volgestort kapitaal
Herwaarderingsreserve (reconciliatiereserve)
Overige reserve (reconciliatiereserve)
Onverdeelde winst (reconsiliatiereserve)
Stand per 31 december

50.000.000
5.112.779
32.895.057
2.536.973
90.544.809

Marktwaardebalans
per 31-12-2016
50.000.000
15.659.318
32.895.057
2.536.973
101.091.348

In de QRT’s worden de herwaarderingsreserve en de overige reserves gepresenteerd als reconciliatiereserve.
Woningborg heeft geen aanvullende vermogensbestanddelen. Het geplaatst en volgestort aandelenkapitaal
bestaat uit 50.000 gewone aandelen van € 1.000 nominaal. Alle aandelen zijn in handen van Woningborg Holding
B.V. te Gouda. In 2016 is een dividenduitkering gedaan van € 3.000.000.
Het verschil in het eigen vermogen tussen de statutaire balans en de marktwaarde balans kan als volgt worden
gespecificeerd:
Line

Omschrijving

Herwaardering per
31-12-2016

Eigen vermogen statutaire balans
Afwaardering Immateriële vaste activa
Herwaardering staatsobligaties
Herwaardering bedrijfsobligaties
Herwaardering vorderingen
Herwaardering technische voorzieningen
Eigen vermogen marktwaardebalans

-2.900.717
1.093.129
3.489.841
755
12.379.043
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Eigen vermogen per
31-12-2016
90.544.809
-2.175.538
819.847
2.617.381
566
9.284.283
101.091.348

Het eigen vermogen van Woningborg kan als volgt worden ingedeeld naar tier:
Indeling eigen vermogen naar tier
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Totaal

31-12-2016

31-12-2015

101.091.348
101.091.348

96.542.605
96.542.605

Het gehele eigen vermogen van Woningborg komt in aanmerking voor het kapitaalssolvabiliteitsvereiste en het
minimumkapitaalsvereiste.
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E.2

Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste

Het solvabiliteitskapitaalvereiste en het minimum kapitaalvereiste per eind 2016 geven het volgende beeld:
Solvabiliteitskapitaalvereiste
In aanmerking komend eigen vermogen
Solvabiliteitskapitaalvereiste(SCR)
Minimum kapitaalvereiste (MCR)

101.091.348
26.294.027
6.573.507

SCR in procenten
MCR in procenten

384%
1.538%

E.2.1 Solvabiliteitskapitaalvereiste
De opbouw van de SCR is als volgt:
Solvabiliteitskapitaalvereiste
Marktrisico
Tegenpartij risico
Schaderisico

22.814.570
1.024.513
20.215.706

Totaal
Diversificatie

44.072.789
-9.520.801

Basis Solvabiliteitskapitaalvereiste (BSCR)
Operationeel risico
Aanpassingen

34.551.988
506.714
-8.764.676

Solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR)

26.294.027

Woningborg maakt voor de berekening van haar solvabiliteitskapitaalvereiste en de daarbij behorende
(onder)modules volledig gebruik van de standaardformules en standaard parameters. Het gebruik van de
onderliggende risicomodules is toegelicht in Hoofdstuk C.3 Risicoprofiel van dit document.
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E.3

Gebruik van de onder module aandelenrisico op basis van looptijd

Woningborg maakt geen gebruikt van de in artikel 170 van de Gedelegeerde verordening gedoelde onder module
aandelenrisico op basis van duration.
E.4

Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model

Woningborg maakt voor de berekening van haar solvabiliteitskapitaalvereiste en de daarbij behorende
(onder)modules volledig gebruik van de standaardformules en standaard parameters.
E.5

Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Woningborg voldoet aan de zowel de wettelijke eisen van de SCR en MCR) als aan haar eigen interne norm
solvabiliteit.
E.6

Overige informatie

In 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de berekening van de risico’s.
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