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Complianceraamwerk borgt
de datakwaliteit

Steeds meer organisaties in de verzekeringsbranche

toezichthouder. Binnen dit raamwerk worden ook

innoveren met datagestuurde toepassingen en de

eisen gesteld aan de kwaliteit van de data die ten

mogelijkheden van Big Data. Als gevolg van deze

grondslag liggen aan de berekening van technische

ontwikkelingen worden binnen de operationele,

voorzieningen, interne modellen en rapportages.

SOLVENCY II EN DATAKWALITEIT
Solvency II stelt eisen aan de beschikbaarheid, integriteit en
betrouwbaarheid van de data, en de data wordt gebruikt in alle drie de
pilaren van Solvency II (zie figuur 1.).
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Datakwaliteit
Figuur 1. Solvency II en datakwaliteit
Conform Solvency II moeten verzekeraars aantonen dat ze aan de financiële
verplichtingen kunnen voldoen. Voor opstal- en inboedelverzekeringen
betekent dit ondermeer dat de verzekerde som de actuele herbouw- en/of
inboedelwaarde van het verzekerde object zo goed mogelijk vertegenwoordigt. Dit om het risico voor een verzekeraar bij het optreden van
schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de vaststelling van de herbouwwaarde en inboedelwaarde maken verzekeraars vaak gebruik van externe
databronnen en data-ondersteunende modellen zoals het Hermes-model,
het Iris- en Mercuriusmodel. De kwaliteit van de gebruikte data en dataondersteunende modellen (hierna benoemd als modellen) heeft derhalve
een directe invloed op de kwaliteit van de berekende verzekerde sommen,
en daarmee op de financiële positie van de verzekeraar.
HET COMPLIANCERAAMWERK
Aangezien Solvency II een ‘principle based’ raamwerk is, zijn er geen
‘harde’ eisen geformuleerd waaraan de kwaliteit van de data of de
modellen kan worden getoetst om inzicht in de kwaliteit te krijgen. Om het
noodzakelijke inzicht toch te verkrijgen heeft Infofolio een Complianceraamwerk ontwikkeld.
Het totale Complianceraamwerk van Infofolio bestaat uit vijf componenten: data, modellen, IT-infrastructuur, processen en producten (zie
figuur 2.). Voor het hele raamwerk geldt dat jaarlijks een audit plaatsvindt
en dat in de organisatie volgens het ‘vierogenprincipe’ wordt gewerkt. Dat
wil zeggen dat alle componenten altijd door meer dan één persoon worden
getoetst en beoordeeld.
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Figuur 2. Componenten van het Complianceraamwerk
Dit artikel richt zich in het bijzonder op de componenten Data en Modellen,
en vormt een belangrijk instrument voor de beheersing van de kwaliteit
van data en modellen. Dit geldt zowel voor het op orde krijgen van de
data- en modelkwaliteit als het onderhouden van die kwaliteit.
Bij de ontwikkeling van het raamwerk voor de component Data is gebruik
gemaakt van het model dat Changoe in het kader van Solvency II heeft
ontwikkeld en dit model heeft zich in het bijzonder gericht op de eisen die
aan datakwaliteit gesteld worden.
Daarnaast is bij de ontwikkeling van het Complianceraamwerk rekening
gehouden met een aantal specifieke kenmerken van het datafusionverwerkingsproces bij Infofolio. Zo wordt gebruik gemaakt van veel
verschillende databronnen die op hun beurt afkomstig zijn van
verschillende dataleveranciers en brondatahouders. Al deze databronnen
worden bewerkt, gevalideerd en gecombineerd tot informatie die
toegankelijk is voor alle organisaties in de verzekeringsbranche.
Bovendien worden tijdens het datafusionverwerkingsproces op
verschillende momenten diverse modellen toegepast. Dit zorgt voor een
sterke verwevenheid tussen de data en modellen. Deze verwevenheid, die
ongetwijfeld ook bij verzekeraars voorkomt, is ook nadrukkelijk
meegenomen bij de ontwikkeling van het Complianceraamwerk.
COMPONENTEN DATA EN MODELLEN
Zoals eerder beschreven wordt in dit artikel nader ingegaan op de twee
componenten Data en Modellen. Deze twee componenten zijn in het
Complianceraamwerk verder uitgewerkt in vijf speerpunten: geschiktheid,
datakwaliteit, integriteit, documentatie en communicatie/awareness.
In figuur 3. wordt ieder speerpunt kort toegelicht en zijn alle speerpunten
weer opgedeeld in vijf aspecten, te weten elementen, maatstaven,
middelen, monitoring en governance.
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De gekozen data is
geschikt waarvoor het
wordt gebruikt.
Het model is geschikt
voor de toepassing van
het model.

De gebruikte data is
juist, betrouwbaar,
volledig en actueel.

Bewerkingen zijn
zodanig dat geen
datakwaliteits-verlies
optreedt.

Informatie t.a.v. de
andere speerpunten
zijn waar relevant
beschikbaar voor
interne en externe
betrokkenen.

Betrokkenen zijn goed
geïnformeerd.

Modelverbeteringen doorvoeren
en kostenbesparingen realiseren:
sluit het één het ander uit?

Elementen
Uit welke onderdelen bestaat dit speerpunt?

De verzekeringsmarkt staat onder grote druk om
Maatstaven
Welke eisen worden gesteld?

kostenbesparingen te realiseren, terwijl de eisen op
het gebied van regelgeving alleen maar toenemen en

Middelen
Welke middelen worden ingezet om dit te borgen?

Monitoring
Wanneer wordt dit gecontroleerd?

‘Integriteit’ gaat over het behouden en borgen van de data, opdat er geen
onnodig dataverlies optreedt. Daarnaast komt het gebruik van de juiste
bronnen op het juiste moment en de juiste toepassing van de modellen
aan de orde. Een maatstaf hierbij is dat de uitval van data in beeld is. Het
tellen en analyseren van de uitval vormt hiervoor een middel, net zoals het
signaleren van afwijkingen of veranderingen. Ook dit is op operationeel
niveau belegd en de escalatie route is beschreven.
Tijdens de jaarlijkse Complianceaudit wordt door de auditors getoetst of de
praktijk voldoet aan de beschreven maatstaven. Hierbij wordt ook
onderzocht in hoeverre de verschillende kennisgebieden in de documentatie zijn geborgd. Ook biedt de audit de gelegenheid om te informeren in
hoeverre deze kennis algemeen gedeeld en bekend is binnen de algehele
organisatie.

met een combinatie van de bekende maar enigszins

wirwar van Excelsheets. Terwijl de technologische
ontwikkelingen juist heel veel mogelijkheden bieden

Figuur 3. Complianceraamwerk Data en Modellen

Bij het speerpunt ‘datakwaliteit’ wordt onder andere gelet op de data
consistentie. De verschillende datavelden in een dataset kennen een aantal
logische onderlinge verhoudingen. Deze logica is in data-queries vertaald
die de data tijdens de datafusionverwerkingsprocessen controleert. De
queries vormen in dit geval het middel. De inzet tijdens het verwerkingsproces vormt het moment waarop wordt gemonitord.

gebeurt bij de meeste Nederlandse verzekeraars nog

verouderde actuariële software pakketten en een

Governance
Wie houdt toezicht?

Het speerpunt ‘geschiktheid’ gaat in op de aard van de gekozen data en
het gekozen dataniveau. Deze elementen worden getoetst aan de hand van
maatstaven. Zo dient het gekozen dataniveau te passen bij het doel
waarvoor het wordt gebruikt. Dit wordt beoordeeld bij de oplevering van
de informatieanalyse voor een nieuw dataveld of model. Op operationeel
niveau zullen de verantwoordelijken voor de modellen en data hierop
toezien. Daarnaast gaat het speerpunt ‘geschiktheid’ in op de wetenschappelijke basis van de modellen en de mate waarin een model de
werkelijkheid benadert. Alle speerpunten zijn op deze manier uitgewerkt
conform de indeling van figuur 3.

men steeds sneller wil kunnen of moet rapporteren. Dit

CONCLUSIE
Alle organisaties in de verzekeringsbranche gebruiken structureel interne
en externe databronnen bij de uitvoering van vele processen en toepassingen. Zeker de introductie van Solvency II en innovaties met behulp
van Big Data en datagestuurd werken, maken het voor organisaties
noodzakelijk om meer bewust inzicht te hebben en te houden op de
kwaliteit van data en (data-ondersteunende) modellen.

om versnellingen te realiseren, de controle en het
inzicht te verhogen én toch kosten te besparen. In dit

Echter, toenemende eisen op het gebied van regelgeving (Solvency II,
IFRS 17) maken het lastig om op het terrein van risicomanagement en
rapportages forse besparingen te realiseren. De implementatie van
Solvency II heeft al een aanzienlijke investering in risicomanagement en
rapportageprocessen gevraagd, IFRS 17 zal om een nieuwe investering
vragen. Naast het kunnen rapporteren van alle aanvullende eisen
(bijvoorbeeld SCR en QRT onder Solvency II en de CSM onder IFRS 17), wordt
de druk om dit steeds sneller te kunnen doen alleen maar groter. Zo gaat
de deadline van de solo QRT onder Solvency II van 8 weken in 2016 naar 5
weken in 2020. IFRS 17 zal in 2020 een op marktwaarde gebaseerde
verslaglegging tot gevolg hebben, waarbij nu het opleveren van IFRS
rapportages op werkdag 5 voor grote verzekeraars geen uitzondering is.
Ook intern neemt de behoefte aan snellere rapportages en meer analyse
mogelijkheden toe.

artikel tonen we aan hoe dit gerealiseerd kan worden.
Hoe gaan verzekeraars deze rapportagevereisten realiseren? Hoe zorgen zij
dat ze de flexibiliteit hebben om toekomstige wijzigingen snel om te
kunnen zetten? De huidige rapportage- en risicomanagementprocessen van
Nederlandse verzekeraars hangen nog van veel aan elkaar geknoopte
Excelsheets en handmatige handelingen aan elkaar. Dit soort oplossingen
wordt daarom vaak aangeduid als ‘Spreadsheet City’ of de ‘Excel jungle’.
Excel blijft populair onder actuarissen en werkt laagdrempelig en prettig,
maar bij complexere processen zijn betere alternatieven voorhanden. Om
ons heen volgen de technologische ontwikkelingen elkaar in een steeds
sneller tempo op, dus waarom maken we hier geen gebruik van?

Het door Infofolio ontwikkelde Complianceraamwerk biedt organisaties in
de verzekeringsbranche, een belangrijk instrument voor de beheersing van
de kwaliteit van data en modellen. Dit geldt zowel voor het op orde krijgen
van de data- en modelkwaliteit als het onderhouden van die kwaliteit.
Het Complianceraamwerk is bruikbaar bij de innovaties met behulp van Big
Data en datagestuurd werken, en is tevens inzetbaar als een waardevolle
uitwerking van de in het Solvency II toezichtraamwerk gestelde eisen aan
de kwaliteit van de data. ■
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Nederlandse verzekeraars zitten in zwaar vaarwater. Lage rentestanden en
sterk verminderde vraag naar met name levensverzekeringsproducten
drukken hun stempel op de markt. Kostenbesparingen staan daardoor hoog
op de agenda van de Raad van Bestuur van iedere verzekeraar.
Voorbeelden van kostenbesparingen die we in de markt waarnemen zijn
het reorganiseren en moderniseren van processen, het opzetten van
nieuwe direct writing labels, maar ook door een consolidatieslag.

In het volledige artikel op de website van het AG gaat Martijn Visser in op
de belangrijkste marktontwikkelingen op het gebied van actuariële
modelling oplossingen. Hij bespreekt dit aan de hand van een actuele pilot
bij een grote Nederlandse verzekeraar.

M.P.M. Visser AAG MSc. is Actuaris A.G. en werkzaam bij
Triple A – Risk Finance B.V. Hij heeft hiervoor bij een grote
Nederlandse verzekeraar gewerkt op zowel de modellering- als
rapportage afdelingen. Martijn is de afgelopen jaren bij diverse
implementatie- en optimalisatietrajecten van modellen en
rapportages betrokken geweest en geeft leiding aan het Modelling
team van Triple A (als onderdeel van de Business Line Insurance).

Deze verzekeraar is haar nieuwe actuariële projectiemodel gaan bouwen in
een Microsoftomgeving met databases (C# en SQL). Ze heeft inmiddels
(intern) aangetoond dat met een dergelijke opzet kwaliteit, flexibiliteit en
technologische vernieuwingen wel mogelijk zijn, waarbij de doorlopende
kosten van deze omgeving een stuk lager zijn dan die van haar bestaande
projectiemodellen in bekende actuariële software. De actuarissen zullen
weer meer tijd hebben voor analyse en zich minder hoeven bezig te
houden met het uitvoeren van het rapportageproces.
Het aandeel van deze ‘early adopters’ groeit en de IT-wereld vermengt zich
meer en meer met de actuariële wereld. Volgens ons is dit een omslag in de
Nederlandse verzekeringsindustrie die niet meer te stoppen is. ■

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Het volledige artikel staat op:
http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=430
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