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AANVULLING OP VERSLAG VAN EEN ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE - BELANGRIJKSTE 
BEVINDINGEN

Het aanvullend verslag is opgesteld om de Rekenkamer bij te werken met relevantere informatie over 
bepaalde zaken en om een update te geven van mijn conclusies.

Het aanvullend verslag moet samen met mijn deskundigeverslag worden gelezen, aangezien het 
misleidend kan zijn om alleen dit laatste verslag te lezen. Tenzij anders vermeld in het verslag, is de 
basis van mijn veronderstellingen, bronnen van onzekerheid en beperkingen zoals uiteengezet in mijn 
deskundigeverslag ook van toepassing op het aanvullende verslag.

Deze nota vat de belangrijkste bevindingen van mijn aanvullend verslag samen.

1 Inleiding

 1.1  Toen ik mijn deskundigeverslag op 1 mei 2020 had afgerond, waren er bepaalde zaken waarvan 
ik zei dat ik ze in het Aanvullend Verslag nog eens zou bespreken. Dit waren de volgende zaken:

   •  De verandering in methodologie om de gegevens te extraheren die nodig zijn om 
Polishouders in kennis te stellen van deze voorgestelde Deel VII-overdracht en om de 
verzekeringsverplichtingen gekoppeld aan de Overdrachtpolissen te schatten;

   •  het LIC-bedrijfsmodel dat ontwikkeld werd toen mijn deskundigeverslag klaar was; en

   •  een update over de covid-19-pandemie en de impact ervan op zowel de markt van Lloyd’s 
als de verzekeringsverplichtingen gekoppeld aan de overdragende verplichtingen. 

 1.2  Naast het bovenstaande zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de manier waarop de 
Regeling zal worden geïmplementeerd sinds mijn deskundigerapport werd afgerond. Naar mijn 
mening zijn de belangrijkste wijzigingen de volgende:

   •  De kosten die LIC moet maken voor het beheer van de over te dragen verzekeringsverplichtingen 
worden nu jaarlijks gefinancierd in plaats van door een eenmalige vooruitbetaling. 

   •  De kapitaalinjectie ter financiering van LIC bestaat uit een combinatie van geldmiddelen en 
een kredietbrief en omvat een marge om tegemoet te komen aan de onzekerheden rond de 
schatting van de waarde van de Overdragende Verplichtingen.

2 Bevindingen

 2.1  De herziening van het gegevensextractieproces dat wordt gebruikt om deze voorgestelde Deel 
VII-overdracht te ondersteunen, is naar mijn mening een verstandige verandering en heeft 
bijkomende Polishouders geïdentificeerd die zijn opgenomen in een tweede rechtstreekse 
kennisgevingsoefening. De herziening van de gegevens heeft ook de onzekerheid in verband 
met de raming van de aan LIC overgedragen verzekeringsverplichtingen verminderd. Mijn 
actuariële team heeft de herziene berekening van de verzekeringsverplichtingen herzien en 
ik heb geconcludeerd dat de methodologie en veronderstellingen die door de Hoofdactuaris 
van Lloyd’s worden gebruikt bij de berekening van de Overdragende Verplichtingen op de 
Beoordelingsdatum redelijk zijn. 
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 2.2  Het ontwerp van het bedrijfsmodel van LIC is nu voltooid en werd onderworpen aan tests door 
de adviseurs van LIC en LIC. Ik ben nu tevreden dat Overdragende Polishouders geen nieuwe 
of onbekende processen hoeven te onderhandelen zodra de Overdragende polissen worden 
overgedragen aan LIC.

 2.3  Aangezien het grootste deel van de verzekeringstechnische verliezen als gevolg van COVID-19 
voornamelijk zal dalen in de verzekeringsjaren 2019 en 2020 en het grootste deel van de 
Overdragende Polissen betrekking heeft op de verzekeringsjaren 2018 en daarvoor, heb ik 
besloten dat COVID-19 geen materiële impact zal hebben op de brutoverzekeringsverplichtingen 
overgedragen aan LIC (de impact op de nettoverzekeringsverplichtingen is nul). 

 2.4  Hoewel, op basis van de huidige en plausibele toekomstige impact, het verzekeringstechnische 
verlies als gevolg van COVID-19 een aanzienlijk verlies is voor de Lloyd’s Market en vergelijkbaar 
is met eerdere verliezen geleden door de Markt. Lloyd’s heeft in het verleden vergelijkbare 
verliezen kunnen verwerken en op basis van mijn ervaring en kennis van de markt zal Lloyd’s 
een verlies van deze omvang kunnen verwerken. Lloyd’s heeft, of is van plan om acties te 
ondernemen die de impact zullen beperken van het geschatte COVID-19-verzekeringsverlies 
op zijn solvabiliteitskapitaalvereiste, zie Paragraaf 5.1.6 van mijn Aanvullend Verslag voor meer 
informatie. 

 2.5  Na de kapitaalinjectie in LIC ter ondersteuning van de voorgestelde Part VII-overdracht en vóór 
eventuele mitigerende maatregelen die Lloyd’s van plan is te nemen, zal het Centraal Fonds 
naar verwachting nog steeds activa hebben van £ 3,8 miljard. Na de mitigerende maatregelen 
zullen de MWSCR en de CSCR naar verwachting de beoogde Lloyd’s Solvency-ratio’s 
overschrijden. Daarom zijn de Leden naar mijn mening, door een combinatie van hun eigen 
middelen en een beroep op het Centraal Fonds indien nodig, waarschijnlijk in staat om hun 
verplichtingen uit hoofde van hun QS-herverzekeringsovereenkomsten met LIC na te komen. 
Verder heb ik geconcludeerd dat Lloyd’s in staat zal zijn om te voldoen aan de verplichtingen 
van de Leden tegenover LIC, om geldige claims te betalen, indien het eigen vermogen van de 
Leden niet volstaat om volledig aan die verplichtingen te voldoen. Bijgevolg zijn de standpunten 
die ik in mijn deskundigeverslag heb uiteengezet niet veranderd als gevolg van de impact van 
COVID-19 op de markt van Lloyd’s.

 2.6  De verandering in de manier waarop fondsen aan LIC zijn verstrekt en het gebruik van de 
kredietbrief hebben geen invloed op de meningen die ik in mijn deskundigeverslag heb geuit. 
Het opnemen van een marge van € 40 miljoen in de te verstrekken fondsen is een verstandige 
regeling om tegemoet te komen aan de onzekerheid die gepaard gaat met het ramen van de 
verzekeringsverplichtingen. Het opnemen van deze marge zal geen wezenlijk nadelig effect 
hebben op de Overdragende of niet-Overdragende Polishouders, hoewel het LIC extra comfort 
biedt om te kunnen voldoen aan zijn solvabiliteitskapitaalvereiste indien de overgedragen 
reserves een verslechtering vertonen.

 2.7  Verder zijn er een aantal niet-materiële wijzigingen aangebracht in het document van de 
Regeling sinds de Routebeschrijving. Naar mijn mening zijn de wijzigingen aan het document 
van de Regeling niet materieel en hebben deze wijzigingen geen wezenlijke nadelige gevolgen 
voor een Polishoudersgroep.

3 Mededelingen en kennisgevingen

 3.1  Ik ben op de hoogte gehouden en heb de voortgang van de communicatie met de Polishouder 
geëvalueerd, met inbegrip van de publiciteitsregelingen. Ik ben tevreden dat de communicatie 
en betrokkenheid met Polishouders, en andere relevante partijen, consistent zijn met mijn 
verwachtingen toen ik mijn deskundigeverslag heb afgerond. Geen van de bezwaren van 
Polishouders heeft ervoor gezorgd dat ik de conclusies die ik in mijn deskundigeverslag heb 
bereikt, heb herzien.
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4 Algemene conclusies

 4.1  Ik heb rekening gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de Deel VII-overdracht en de 
waarschijnlijke gevolgen daarvan voor zowel de Polishouders die worden overgedragen als 
de Polishouders die niet worden overgedragen. Ik heb geconcludeerd dat deze wijzigingen 
geen nadelige gevolgen hebben voor de groepen Polishouders. Daarom ben ik tevreden dat de 
meningen die ik in mijn deskundigeverslag heb verwoord nog steeds geldig zijn.

5 Goedkeuring verslag

 Deze nota over de belangrijkste bevindingen van mijn Aanvullend Verslag is op 4 november 2020 
gepubliceerd.
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