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Voorwoord 

Het hierna volgende rapport betreft een eindverslag van een afstudeer

onderzoek van de fakulteit Technische Bedrijfskunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven, uitgevoerd bij de Nederlandsche Credietverzekering 

Maatschappij N.V .• Het onderzoek is uitgevoerd binnen de vakgroep Bedrijfs

econornie en Marketing. 

Graag wil ik de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij bedanken 

voor de gelegenheid die geboden werd om er rnijn afstudeeronderzoek uit te 

voeren. Verder gaat rnijn dank uit naar drs. F.P.D. van Bel en dr. L. 

Dijkstra van de Technische Universiteit voor hun begeleiding en beoorde

ling, dr. E.G.J. Vosselrnan voor de beoordeling en drs. R.B. Wulff en dhr. 

C.H. Tewari van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. voor 

hun begeleiding. 

De nurnrners die aldus -> zijn weergegeven, verwijzen naar de desbetreffende 

nurnrners in de literatuurlijst. Tevens is er, achter de literatuurlijst, 

een verklarende woordenlijst in het verslag opgenornen. Hier worden de 

verzekeringstechnische terrnen die in het verslag voorkornen, uitgelegd. 
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Abstract 

In this report, research has been done as to which factors influence the 

price of reinsurance on the West European reinsurance market for credit 

risks and how these factors influence the price. Based on this survey, a 

quantitative model has been built that explains the influence of the 

different factors on the result of the different players in the market. 
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Executive Summary 

The goal and key question of the report 

The Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (the NCM) is an 

insurance company ~ covers credit risks. A credit risk is the risk of 

non-payment of a buyer towards the supplier. Credit risks can be divided in 

two ways: a distinction between short and medium term credit risk a 

distinction between commercial and political credit risk. 

Short term risk is the class of risk with a term of the underlying real 

transaction of not more than two years. Credit risk with a term of more 

than two years is called medium term risk. Commercial risk can be defined 

as the risk of losses arising from insolvency and protracted default on the 

buyer. Political risk arises from political measures in the country of the 

buyer. 

Because the NCM wants to spread its risks and wants to avoid claims that 

endanger the financial stability and continuity of the company, the NCM 

buys reinsurance. Reinsurance in fact is insurance of the insurance 

company, albeit on a higher aggregate level. This means that the insurance 

company offers a whole portfolio to the reinsurance market. This portfolio 

is made up of risks that the insurance company has individually taken into 

insurance. The NCM buys reinsurance capacity on the reinsurance market for 

credit risks. This is the reinsurance market for short term commercial 

credit and bonding. This market is largely concentrated in Northwestern 

Europe. 

The goal of this report is to provide more insight in the price mechanism 

of the reinsurance market for credit risks and to build a quantitative 

model that shows the influence of the price of reinsurance on the result of 

the different players in the market. On basis of such model, the NCM can 

make a analysis of this market. 
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The key question of this report is as follows: 

"How does the price of reinsurance on the West European reinsurance 

· market for credit risks come about and how does this influence the 

result of the different players in the market." 

In attempting to answer the above question a model has been developed which 

helps the participants in the market to establish the attractiveness of a 

certain reinsurance treaty . 

Survey on the determination of the price of reinsurance 

The price of reinsurance for credit risks is determined by the price 

mechanism of this market . As a starting point the general price theory was 

investigated. This theory gives general factors, that always play a role in 

the determination of the price on a market. 

To specify the general price theory for the West European reinsurance 

market for credit risks, it is necessary to know that the market is from 

the seller's point of view a partial oligopolistic market and that the 

neoclassical price theory applies to this market. This means that on the 

demand side the insurers look, for the declining shape of the demand curve, 

at the price of extra reinsurance capacity in terms of the extra use of the 

extra reinsurance capacity. They express this extra use of the extra 
reinsurance capacity in terms of cash flow. The reinsurers are on the 

supply side. They operate on a basis of cash flow maximalisation. 

The following factors from a reinsurance treaty were extracted that 

determine the price of reinsurance capacity for credit risks: 

- for the proportional market: 

the ceded portion. This is the proportion of risk ceded to 

the reinsurer and the resulting own retention by the insurance 

company (the quota share distribution); 

the ceding commission paid to the insurer by the reinsurer; 

the profit commission paid to the insurer by the reinsurer; 
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the premium paid partly by reinsurers themselves for the cover 

of losses that exceed the limit of the proportional cover (the 

XLS-premium); 

- the depots kept by the insurer; 

- the interest paid by the insurer to the reinsurer, for keeping 

the depots mentioned before; 

- for the non-proportional market: 

- the premium paid to the reinsurer by the insurer for the 

non-proportional cover of the own retention (the XL-premium); 

- the amount that the insurer retains for net account (the 

basic amount or basic retention); 

- the premium paid to reinsurers for the cover of losses that 

exceed the limit of the proportional cover (the XLS-premium); 

- the non-proportional losses; 

- the number of reinstatements within the contract. Reinstate-

ment of cover takes place if a loss has hit the contract. 

There are also factors that · influence the cash flow through the above 

mentioned factors. These are: . 

- the total premium income of the insurer; 

- the total losses; 

- expenses that can be declared by the reinsurers, with respect to 

the profit commission (the management expenses); 

- the limit of the proportional cover, above which the non-proportional 

cover commences (the XL(S)-limits); 

Next, research has been done as to how the price determining factors 

influence the cash flow. Also the interactions between the 

price influencing and price determining factors and the price determining 

factors are analyzed. An overview of these influences and interactions is 

given in exhibit 1. 
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Influence of an increase of the price determining facto,s on the cash flON 

Cash flow insurer Cash flow proportional Cash flow non-proportional 
PRICE DETERMINING FACTORS reinsurer reinsurer 
uuota share distribution 1ceded oort,onJ I I X 
Ceding commission INCREASE DECREASE X 
Profit commission INCREASE DECREASE X 
Basic retention DECREASE X INCREASE 
XL-premium DECREASE X INCREASE 
XLS-premium DECREASE DECREASE INCREASE 
Non-orooort0nal losses X X DECREASE 
Reinstatements DECREASE DECREASE INCREASE 
Retained depots INCREASE DECREASE X 
Interest on the deoots DECREASE INCREASE X 

Interactions between the price determining and price lnfluenci,g factors and the price determining facto,s 

Quota share Ceding Profit Basic XL XLS Non-proportional Reinstatements Depots Interest on 
PRICE DETERMINING FACTORS distribution commission commission retention oremium oremium losses the deoots 

I Quota snare 01stribut10"'1 X TCO> Yl:S TCO> TCO> TCO> TC:> NU I Yt:t; ... 
Cedino commission NO X YES NO NO NO NO NO NO NO 
Profit commission NO NO X NO NO NO NO NO NO NO 
Basic retention NO NO NO X YES NO YES NO NO NO 
XL-cremium NO NO NO YES X NO NO YES NO NO 
XLS-premium NO NO YES NO NO X NO YES NO NO 
Non-oroportional losses NO NO NO YES YES YES X YES NO NO 
Reinstatements NO NO YES NO NO NO NO X NO NO 
Retained depots NO NO NO NO NO NO NO NO X YES 
Interest on the depots NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

PRICE INFLUENCING FACTORS 
Premium income II YES NO NO NO NO NO I NO NO NO 
Losses II YES YES NO YES YES I YES NO YES YES 
Manaoement expenses II NO NO YES NO NO I NO NO I NO NO 
XL/SJ-limits II YES I NO NO YES I YES I YES YES I YES NO I 

Exhibit 1 : Overview of the influences and interactions of the factors mentioned 

Building an interim quantitative model 

Based on the preceding survey, an interim quantitative model has been built 

that predicts the influence of the price of reinsurance on the result of 

the different players in the market. These players are the insurer and the 

reinsurer (proportional and non-proportional). The interim model has been 

built with help of the system theory. 

The expected result of the insurer is expressed in a percentage of the 

total premium income which he receives from his insureds and in an absolute 

figure. The expected result of the reinsurer is expressed in a percentage 

of the premium the reinsurer receives in the concerning reinsurance treaty 

and also in an absolute figure. The result is calculated for the coming 

underwriting year, at the beginning of that year. For the calculation of 

the result a number of assumptions are made, concerning premium income and 

loss ratio. Exhibit 2, 3 and 4 show the interim model. In these exhibits, 

the factors, their interactions and influence on the cash flow are 

visualized (the exogenous factors are reflected by a double line, the 
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I nterest en the Cej:>ots 

Rea i r,,~ depots 

Frofit co:mii ss ion 

. . 
t-',anageme!"lt expenses 1 .. Ced ing cor.rr,ission I I 

sha r e d i strib-..zt ion ;----------~ 
~1----------------------- '-----~---~---' 

XLS· prer.,i U11 

XL•premiur. 

Exhibit 2 The interim model for the calculation of the cash flow of the insurer 

l r,a· rest on t he depca 

Frcf it cor.mi u i on . . 
I I 

ri:::::-1 Quot a share dis tr i b.lt i on 
~1-----------------------'-------------' 

X~S - premiuri 

EY.hibit 3 The i.::lterim model for the calculation cf the cash flow of the proportional reinsurer 

Ouota s hare d i st ri bl.:t ion >------- XL·pr errdl.lTI ;----------

Exhibit 4 The interim model for the calculation of the cash-flow of the non-proportional reinsurer 
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endogenous by a single line). The represented relations in these exhibits 

remain unaltered which means that the interim model has, as far as the 

relations are concerned, a stable structure. The value of the factors in 

the model can change, which also makes it a dynamic system. 

Testing the interim quantitative model 

Having built the model, the next question was whether the interim 

quantitative model gave a clear reflection of the reality. This was not the 

case, because of the fact that the model did not contain all the factors 

that influence the price mechanism of the West European reinsurance market 

for credit risks. Further research showed that the following factors also 

have their influence on the cash flow: 

- the economic circumstances; 

- the total supply and demand of reinsurance capacity on the West 

European reinsurance market of credit risks; 

- how professional is an insurer, in the eyes of a reinsurer; 

- the risk definition present in the reinsurance treaty; 

- the loss compensation scheme present in the reinsurance treaty; 

- the amount of spread in the insurance-portfolio of the insurer. 

The testing took place through comparing and, where possible, quantifying 

all the price determining and price influencing factors that arose from 

market research. 

Because of the fact that most of these additional factors were hardly 

quantifiable, sociological and/or psychological theories were applied to 

establish the influence on the price of reinsurance. The only price 

determining factor from the additional factors was the loss compensation 

scheme. Exhibit 5 gives an overview of the influence of the price 

determining factors on the cash flow and of the interactions between the 

price determining factors and price influencing factors and the price 

determining factors. 
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Influence cf an increase of the price determii ingfaC1ors on the cash flow 

Cash flow nsurer 
C~ion•I 

Cash flow non-proportional 
PRICE DETERM INING FACTORS reinsurer 

I Quota Sha.re diStTlb.rtion (Ceded DOrtionl ,N, w,as, X 
Cedino commission INCREASE SE X 
Profit commission INCREASE DECREASE X 
Basic retention DECREASE X INCREASE 
XL-rYemium DECREASE X INCREASE 
XLS-cremium DECREASE DECREASE INCREASE 

'Non- c,ooonional losses X X DECREASE 
I Reinstatements DECREASE DECREASE INCREASE 
! Retained deoots INCREASE DECREASE X 
Interest on the de00ts DECREASE INCREASE X 
Loss comnf!'nsation scheme DECREASE INCREASE X 

Interactions between the price determining a."ld pr ice influencing factors &."ld the price determinl'lg factors 

Quota share Cedng Pro1it j Basic XL XLS Non-proportional Reinstatements Depots Interest on Loss compensation 
PRICE DETERMINING FACTORS distrib.rtion commrssion commisstOn retention rremium 'rYtmfl.l m k>sses the deoots scheme 

IOuota sha.re distribution X r c.o •= ·~~ '"" v.s rc.o NO "'"' Nu 
Cedina commission NO X YES NO NO NO NO NO NO NO I NO 
Profit commisstOn NO NO X NO NO NO NO NO NO NO I NO 
Basic retention NO NO NO X YES NO YES NO NO NO NO 

1XL-cremium NO NO NO YES X NO NO YES NO NO NO 
XLS-a-emium NO NO YES NO NO X NO YES NO NO NO 

'Non- orooortional losses NO NO NO YES YES YES X YES NO NO NO 
Reinstatements NO NO YES NO NO NO NO X NO NO NO 
Retained decots NO NO NO NO NO NO NO NO X YES NO 
Interest on Uie dePOtS NO NO NO NO NO NO NO NO NO X NO 
Loss comoansation scheme NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X 

PRICE INFLUENCING FACTORS 
Premium income YES NO NO NO NO NO I NO NO NO NO NO 
Losses YES YES NO Y~S YES YES NO YES YES NO NO 
Manacemant exoenses NO NO YES NO NO NO NO NO NO NO NO 
XL/SI-limns YES NO NO YES YES YES I YES YES NO NO NO 
Economic cr cumstances YES YES YES YES YES YES NO YES YES YES YES 

I Total supply and demand on tne YES YES YES YES YES YES NO YES YES YES NO 
reinsurance market for credit risks 
Amount of spread in the NO NO NO NO YES YES NO YES NO NO NO 
iisurance cortfolio ot the ff"lsurer 
The insurers crofessionalism NO YES YES NO YES YES NO NO NO YES NO 
Risk definition YES NO NO YES YES YES NO YES NO NO NO 

Exhibit 5 : Overview of the influences and interactions of the factors mentioned after the market research 

Building the final quantitative model 

By testing the interim model, an overview arose which factors influenced 

the price of reinsurance of the West European reinsurance market regarding 

credit risks. The additional factors found through the market research, are 

included in the final model. This is done as far as they play a role in 

calculating the influence of the price of reinsurance. The calculations 

that result from the model are expressed in an expected cash flow and in 

the Eijnde-ratio, which gives each reinsurance treaty a sort of 

report mark. This report mark represents how interesting the reinsurance 

treaty is for a reinsurer in terms of risk/cash flow payoff. Through this 

different reinsurance treaties in the market can be compared. 

- Calculation of the expected result 

The expected result which the model will calculate per individual 

reinsurance treaty is based solely on the expectancy of the value of the 
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price influencing factors in the future. This means that it is a static 

model: the past doesn't play a role for the calculation of the expected 

result, the model only looks at the present and the future. 

Because of this, the following price influencing factors were not taken 

directly into account making the model for the calculation of the expected 

result: 

- the economic circumstances; 

- the risk definition present in the reinsurance treaty; 

- the amount of spread in the insurance portfolio of the insurer; 

- the loss figures of the past. 

The influence of these factors are already processed in the other factors 

or in the assumptions made and are made explicit in the Eijnde-ratio. 

In exhibit 6,7 and 8 the factors, interactions and influences are summed up 

as they are used in the final model (the exogenous factors are reflected by 

a double line, the endogenous by a single line). The final model also has, 

as far as the relations are concerned, a stable structure and is a dynamic 

system. 

- Calculation of the Eijnde-ratio 

The Eijnde-ratio measures how interesting the reinsurance treaty is for a 

reinsurer in terms of risk/cash flow payoff. 

The risk is calculated on basis of the following factors: 

- the risk definition present in the treaty; 

the amount of spread in the insurance portfolio of the insurer; 

- the scope of the reinsurance treaty; 

- the liability of the reinsurer in the non-proportional part. 

All these factors were quantified (with the figure '1' meaning a low risk, 

'10' a high risk). 

The cash flow is measured in terms of expected margin, which is the 

expected result of the reinsurer. 
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Interest on the depots 

Retained depots 

Pref i t c:onmi ss ion 

. . 

~ ~------------------

M1ri1gement expenses 
Ceding conmission >-----'-'-------

! 
share distribvtion 

E:J--------------------------,---,------,,-~ 

Exhibit 6 

XLS-premiun 

XL·premhn 

Loss co,rpensat ion 
scheme 

The final model for the calculation of the cash flow of the insurer 

Interest on the de?Ots 

Retained de?Qts 

Profit c:Ol'irnission 

. . 
Ceding c~ission I I 

r;:::::l Quota share distrib..rtion >----------~ ~f---------------------------,--------,-~ 

Exhibit 7 

Loss compensa:ion 
scheme 

The final model for the calculation of the cash flow of the proportional reinsurer 

Pre-:-::iun income >-------------- Quota share distrH,ution 

XLS· premi vn 1----------

Exhibit 8 The final model for the calculation of the cash flow of the non-proportional reinsurer 
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For the proportional part in a reinsurance treaty, the Eijnde-ratio is 
calculated as follows: 

½ * (11 - treaty risk)+½* (1 + ((9 *margin)/ 0.2)). 

The formula for non-proportional treaties is as follows: 

½ * (11 - treaty risk). 

All the mentioned formulas and weighing-factors for the .calculation of the 

Eijnde-ratio were defined in co-operation with the employees of the 

Reinsurance department of the NCM and by trial and error testing. 

Conclusions 

On basis of the model thas has been built, the price determining factors 

ceding commission, XL-premium and XLS-premium proved to be the most 

influencing factors on the cash flow of the NCM as an insurer (see 
exhibit 9). 

LOSS RATIO 45% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 
ENDOGENEOUSFACTORS 
Ceded portion -0.08% -0.04% 0.00% 0.05% 0.13--'lb 0.21% 0.31% 
Cedinc commission 0.50% 0.50% 0.60% 0.60% 0.40%. ./ 0.60% 0.60% 
Profit commission (percentage) 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Profit commission (number of years) -0.07% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .00% 
XL-premium -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% 
XLS-premium -0.46% -0.46% -0.36% -0.36% -0.36% -0.36% -0.36% 
ManaQement expenses -0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Participation in the excess of loss on own retention 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 
Participation in the 1 e layer of the excess of loss 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 
Particioation in the 2e laver of the excess of loss 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
Participation in the 3e layer of the excess of loss 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Exhibit 9 : The effect of an increase of 1 percent point or 1 year of the endogeneous factors in the model built 
on the result of the NCM as an insurer (the result is expressed in a percentage of the expected total 
premium income) at a certain loss ratio in a proportional reinsurance treaty 

0.00% 
0.03% 
0.03% 
0.01% 
0.00% 

? 

Further the Eijnde-ratio, calculated in the model, proved to be an instru

ment to establish the attractiviness of a certain reinsurance treaty for a 

reinsurer. But the Eijnde-ratio has not always to be the only factor that 
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determines the reinsurers choice to participate in a certain treaty or not. 

Other factors that also can influence the choice are: 

the results gained in the past as a reinsurer in the treaty; 

- political arguments; 

duration of a participation in the treaty: in the reinsurance business 

it is common to participate in a treaty for a long time. For example 

it is not usual to participate in the treaty as a reinsurer only when 

the results of the treaty are good and terminate the treaty when the 

results are bad. 

With respect to the developed model itself, the NCM always will have to 

look if the model is still valid. This because of: 

- the assumptions made in the model regarding the expected loss figures 

for the underwriting year concerned; 

- the model restrictions of the price determining factors, i.e. profit 

commission, retained depots and the loss compensation scheme; 

- the weighing-factors and formulas used for calculating the 

Eijnde-ratio. 

These assumptions and the restrictions of the model are, for this moment, 

realisti.c and do not restrict the manageability of the model, according to 

the NCM. 

At the same time the NCM has to decide according to which value of the 

Eijnde-ratio they find it justifiable to participate in a certain 

reinsurance treaty. For this sake, the NCM has to make a trade-off between 

the risk they want to accept and the result that has to compensate this. 

Recommendations 

On basis of the conclusions, the following recommendations have been made: 

research the possibility of increasing the ceding commission and 

decreasing the XL-premium and XLS-premium in such a way that the 

result of the NCM, as an insurer, will be improved; 

- the Eijnde-ratio proved to be an useful instrument to establish the 
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attractiviness of a certain reinsurance treaty for a reinsurer, but 
this ratio does not have to be the only determining factor in making 

the choice to participate in a reinsurance treaty or not; 

- pay attention, when using the model, if the model is still valid; 

- adjust each time, on basis of experience gained, the formulas and 

weighing-factors used for calculating the Eijnde-ratio; 

- the NCM has to make a trade-off between the risk one wants to accept 
and the result one wants to retrieve by accepting a certain quantity 

of risk, in a certain treaty 

xiv 
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1. Probleemstelling en opdrachtformulering 

1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de formulering van de afstudeeropdracht. 

Paragraaf 2 behandelt de probleemstelling, waarna in paragraaf 3 de 

afstudeeropdracht nader wordt gespecificeerd en de definitieve .opdracht 

wordt geformuleerd. In paragraaf 4 wordt tenslotte beschreven hoe de 

opdracht wordt aangepakt. Hierbij wordt meteen aangegeven water in welk 

hoofdstuk wordt behandeld. 

1.2. Probleemstelling 

Voor elk produkt dat verkocht en gekocht wordt, is een markt aanwezig. Deze 

markt is vaak abstract en wordt omschreven als "het geheel van contacten 

tussen vragers en aanbieders van eenzelfde geed, zodanig funktionerend dat 

een prijs ontstaat voor dat geed". Deze prijs komt tot stand door het 

prijsmechanisme dat op deze markt werkt. Het prijsmechanisme is een 

weergave van het prijsvormingsproces, zeals dat z i ch op de markt afspeelt. 

Hierbij spelen allerlei faktoren een rol. Elke markt heeft daarbij zo zijn 

eigen faktoren die invloed hebben op het tot stand komen van de prijs op de 

markt. 

Het probleem bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV 

(hierna NCM) is dat men graag meer inzicht wil in de werking van het 

prijsmechanisme op de herverzekeringsmarkt. Men wil meer inzicht verkrijgen 

door het identificeren, vergelijken en kwantificeren van de prijsbeinvloe

dende faktoren van herverzekering, zodat het effekt van de prijs op het 

resultaat van de herverzekerde maatschappij oftewel de verzekeraar bekeken 

kan worden. De verzekeraar is 

"diegene die primair een risico in dekking neemt". 
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Dit met het doel een marktvergelijking te kunnen maken tussen de verschil

lende verzekeraars. 

1.3. Opdrachtformulering 

Het hierboven geschetste probleem is vrij ruim geformuleerd; het moet 

verder worden afgebakend. Om inzicht te verkrijgen in wat de NCM nu precies 

wil onderzoeken is er een orienterend onderzoek uitgevoerd. 

Het eerste dat hieruit naar voren kwam is dat de NCM niet geinteresseerd is 

de werking van het prijsmechanisme van de gehele herverzekeringsmarkt, maar 

in de herverzekeringsmarkt voor commerciele kredietverzekering en cautie

verzekering voor wat betreft de kortlopende zaken. Dit is de markt waarop 

de NCM zich als herverzekeraar beweegt. Een herverzekeraar is 

"de verzekeraar van de verzekeraar". 

Deze markt wordt ook wel de markt voor kredietrisico's genoemd. Het 

belangrijkste geografische gedeelte van deze markt voor de NCM is de 

West-Europese herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's. 

De gehele herverzekeringsmarkt is op te delen in de herverzekering van 

schadeverzekeringen en sommenverzekeringen 1>. Bij schadeverzekeringen 

wordt bij schade een bedrag uitgekeerd dat gebaseerd is op de werkelijke 

schade. Bij een sommenverzekering (bijvoorbeeld levensverzekeringen) wordt 

een van te voren overeengekomen bedrag uitgekeerd . Voor wat betreft de NCM 

zijn de schadeverzekeringen van belang, met name de ongevallen verzeke

ringen. Het gaat de NCM dan alleen om de schadegevallen ten gevolge van het 

niet betalen van een debiteur aan een leverancier, waar de debiteur zaken 

mee doet: het niet betalen van de debiteur kan ontstaan uit (vermoedelijke) 

insolventie. Onder insolventie wordt verstaan faillissement, uitstel van 

betaling, executie welke niet of slechts gedeeltelijk tot betaling van de 

uitstaande vordering heeft geleid of een akkoord met alle of de meerderhe i d 

van de schuldeisers. Vermoedelijke insolventie ontstaat indien zes maanden 
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na de vervaldag van een faktuur nog geen betaling is ontvangen. De risico's 

van (vermoedelijke) insolventie noemt men het commercieel risico (met 

risico gedefinieerd als de kans op niet-betaling). Als men exporteert 

kunnen er nog andere redenen zijn waarom er niet wordt betaald. Dit zijn 

dan redenen ten gevolge van de politieke situatie in het land waarnaar 

geexporteerd wordt, zoals het niet betalen wegens oorlog, machtswisseling 

of omdat door financiele problemen in het vestigingsland van de debiteur 

geen geld beschikbaar is (deviezentekort). Dit noemt men ook wel politieke 

risico's. Ook het uitblijven van betaling omdat een land door een natuur
ramp is getroffen, is een politiek risico. Deze commerciele en politieke 

risico's worden gedekt door kredietverzekering (commercieel en politiek). 

Verder blijkt er nog een tweede reden te zijn voor het onderzoek. De 

eerstgenoemde reden, die hiervoor is beschreven, is het verkrijgen van meer 

inzicht in het prijsmechanisme op de West-Europese herverzekeringsmarkt 

voor kredietrisico's, zijn be1nvloedende faktoren en wat de invloed is van 

deze faktoren op het resultaat van de verzekeraar. Dit metals doel het 

maken van een marktvergelijking. De andere reden is dat de NCM ge1nteres

seerd is in een model waaruit de invloed van een herverzekeringscontract 

met zijn condities op het resultaat van een herverzekeraar naar voren komt. 

De NCM treedt namelijk zelf ook opals herverzekeraar van andere verzeke

raars en is daarom ook ge1nteresseerd in het effekt van een contract met 

zijn condities op het resultaat van een herverzekeraar. In dit model wordt, 

voor zover mogelijk, rekening gehouden met de prijsbe1nvloedende faktoren 

en de prijsbepalende faktoren. 

Het bovenstaande resulteert in de volgende opdrachtformulering: 

"Hoe komt de prijs van herverzekering voor kredietrisico's op de 

West-Europese herverzekeringsmarkt tot stand en wat is de invloed 

van de prijs op het resultaat van de verschillende marktpartijen". 
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1.4. Aanpak van het probleem 

De in paragraaf 1.3. geformuleerde opdracht is als volgt aangepakt. Als 

uitgangspunt is de algemene prijstheorie genomen, die de prijsvorming in 

een markt weergeeft door middel van algemene faktoren die altijd een rol 

spelen. Deze theorie vormt een goede basis voor het bepalen van het 

specifieke prijsmechanisme voor de West-Europese herverzekeringsmarkt voor 

kredietrisico's. De algemene faktoren spelen ook op deze markt een rol 

spelen, echter het zijn niet de enige. Als eerste is dan gekeken naar de 

marktvorm van de West-Europese herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's. 

Dit is beschreven in paragraaf 3.4 .. Als tweede is gekeken naar literatuur 

over prijsmechanismen in deze marktvormen en welke, in het algemeen, van 

toepassing zouden kunnen zijn voor de situatie op de West-Europese herver

zekeringsmarkt voor kredietrisico's. Daarna wordt de algemene prijstheorie 

vervolgens ingevuld met faktoren die op de West-Europese herverzekerings

markt voor kredietrisico's van belang zijn. Deze invulling verfijnt het 

algemene prijsmodel tot een specifiek model dat van toepassing is voor de 

betreffende markt. Dit alles wordt in hoofdstuk 4 beschreven . 

Aan de hand van dit specifieke model wordt in hoofdstuk 5 een voorlopig 

wiskundig model opgesteld, dat de invloed weergeeft van een herverzeke

ringscontract met zijn condities op het resultaat van de verschillende 

marktpartijen. De marktpartijen zijn de verzekeraar van wie het betreffende 

herverzekeringscontract afkomstig is (de vrager van herverzekeringscapaci

teit) en de herverzekeraars die in het contract participeren (de aanbieders 

van capaciteit). Dit voorlopig specifieke model wordt daarna in hoofdstuk 6 
getoetst door middel van een marktonderzoek. Dit marktonderzoek omvat het 

vergelijken en kwantificeren van de faktoren die de prijs van herverzeke

ring be1nvloeden. Aan de hand van dit marktonderzoek kunnen er andere 

faktoren naar boven komen, die ook een rol spelen. Bijvoorbeeld marktspeci

fieke en psychologische faktoren. Tevens kan uit het marktonderzoek naar 

voren komen dat bepaalde invloeden (wiskundig) niet juist zijn weergegeven. 

Voor zover mogelijk worden op de faktoren die uit het marktonderzoek naar 
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voren komen, sociologische en psychologische theorieen toegepast om na te 

gaan in hoeverre de faktoren een rel spelen. Dit wordt gedaan met behulp 

van deze theorieen omdat in het onderhandelingsproces tussen verzekeraar en 

herverzekeraar sociologische en psychologische facetten een rel spelen. Het 

prijsmechanisme wordt dan, indien ze een rel spelen, uitgebreid met deze 

faktoren. De toepassing van deze theorieen vindt plaats in hoofdstuk 7. 

Uiteinde.lijk is er dan een model van het prijsmechanisme ontstaan, waarin 

de te identificeren faktoren aanwezig zijn die de prijs van herverzekering 

beinvloeden en waarin tevens is weergegeven hoe deze faktoren de prijs 

beinvloeden. In hoofdstuk 8 wordt het definitieve wiskundige model opge

steld, dat de invloed weergeeft van een bepaald herverzekeringscontract met 

zijn condities op het resultaat van de marktpartijen. Verder wordt het 

model, ten opzichte van het voorlopige wiskundige model, uitgebreid met het 

geven van een soort rapportcijfer aan ieder herverzekeringscontract. Dit 

rapportcijfer geeft aan hoe interessant het aangeboden contract is voor een 

herverzekeraar. Hierdoor kunnen verschillende contracten met elkaar 

vergeleken worden, voor wat betreft de aantrekkelijkheid van het contract 

voor een herverzekeraar. 

Voordat echter het probleem wordt aangepakt, wordt eerst in hoofdstuk 2 de 

organisatie beschreven waar het afstudeerprojekt plaatsvindt: de Nederland

sche Credietverzekering Maatschappij NV (de NCM). 
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2. De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV 

2. 1. Inleiding 

De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV, de NCM, houdt zich 

bezig met kredietverzekering. In paragraaf 2 zal worden beschreven wat 

kredietverzekering bij de NCM inhoudt en hoe dit plaatsvindt. Daarna wordt 

in paragraaf 3 de organisatiestruktuur van de groep waartoe de NCM behoort 

behandeld en van de NCM zelf. In paragraaf 4 zal tenslotte het 'primaire 

proces' van de NCM worden weergegeven. 

2.2. Kredietverzekering bij de NCM 

De NCM maakt deel uit van de NCM-groep. Deze groep houdt zich grotendeels 

bezig met kredietverzekering. Onder kredietverzekering wordt bij de NCM 

verstaan ''het verzekeren van betalingsrisico's tussen bedrijven onderling 

(geen particulieren), zowel •binnen Nederland als bij exporttransakties". 

Men kan kredietverzekeringen afsluiten op goederen, diensten en verhuur 

daarvan. Kredietverzekering kan worden opgesplitst naar gebied en/of naar 

looptijd. 

Bij opsplitsing naar gebied wordt onderscheid gemaakt in binnenland en 

buitenland (export). Binnenlandse kredietverzekering dekt commerciele 

risico's, bij export kredietverzekering worden naast deze commerciele 

risico's ook politieke risico's gedekt. Bij opsplitsing naar looptijd wordt 

gesproken over kortlopend krediet (tot en met een jaar) en middellang 

krediet (!anger dan een jaar). Kortlopend commercieel krediet wordt door de 

NCM herverzekerd. Middellang commercieel krediet wordt herverzekerd door de 

NCM bij de Nederlandse Staat, evenals contracten met politieke risico's. De 

herverzekering vindt automatisch plaats als er een polis met een verzekerde 

is afgesloten. Deze herverzekering is noodzakelijk voor een verzekeraar 

(zie hoofdstuk 3). Echter naast het feit dat de NCM polissen herverzekert, 

treedt de NCM ook opals herverzekeraar van andere verzekeraars. 
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De hierboven genoemde dekking van een kredietverzekeringscontract kan 

betrekking hebben op zaken die vanaf de levering gaan spelen, maar men kan 

ook een contract afsluiten waarbij men dekking geeft vanaf het moment dat 

een order tot stand gekomen is. Hier vindt dan naast dekking van het 

betalingsrisico tevens dekking van het fabrikatierisico plaats. 

Figuur 2.1 geeft een overzicht van kengetallen met betrekking tot de 

omvang van de het verzekeringsbedrijf van de NCM-groep over de laatste vier 

jaar 2>. Dit alles op transaktiebasis. Het bedrag aan verzekerde verzendin

gen betreft het totaal van de door de verzekerden ten behoeve van de 

premiebetaling gedeclareerde omzet. De winst in een bepaald jaar heeft 

betrekking op het behaalde resultaat uit direkte tekening en indirekte 

tekening. Het resultaat uit direkte tekening heeft, door het door de NCM

groep gehanteerde tekenjarensysteem, betrekking op de resultaten uit de 

risico's die voortvloeien uit de leveranties van goederen en diensten 

verricht vijf jaar eerder voor de NCM, en drie jaar eerder voor NCM UK. De 

resultaten van indirekte tekening hebben betrekking op de resultaten van de 

NCM als herverzekeraar en deze komen direkt ten laste van het resultaat van 

het betreffende jaar. 

2.3. Organisatiestruktuur 

De NCM is een verzekeringsmaatschappiJ, opgericht in 1925. De NCM is zoals 

gezegd onderdeel van de NCM-groep. Deze groep is een particuliere groep van 

ondernemingen, waarvan de aandelen in bezit zijn van acht vooraanstaande 

bankinstellingen, een financieringsmaatschappij, zeven schadeverzekerings

maatschappijen, een borgtochtmaatschappij, vier herverzekeringsmaatschap

pijen en twee kredietverzekeringsmaatschappijen (het organisatieschema van 

de NCM-groep is weergegeven in bijlage 1a). In het vervolg zal worden 

ingegaan op de NCM, het bedrijf waar de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd. 

De NCM heeft een hierarchische struktuur. De algemene leiding van de NCM 

berust bij de direktie. Onder deze direktie staan de afdelingen, die 

grotendeels worden geleid door een managementteam met aan het hoofd de 
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Premie-inkomen 

Direkte tekening voor particuliere rekening 

Direkte tekening voor rekening van overheden 

Indirekte tekening 

Schadevergoedingen 

Direkte tekening voor particuliere rekening 

Direkte tekening voor rekening van overheden 

Indirekte tekening 

Provenuen 
Direkte tekening voor particuliere rekening 

Direkte tekening voor rekening van overheden 

1994 

620.276 

146.890 

51.510 

818.676 

317.736 

827.914 

36.524 

1.182.174 

40.418 

419.200 

459.618 

1993 

555.175 

87.568 

48.250 

690.993 

369.831 

672.881 

32.331 

1.075.043 

35. 746 

423.627 

459.373 

1992 

543.001 

142. 738 

46.293 

732.032 

241.634 

700.198 

36.487 

978.319 

16.960 

405.982 

422.942 

1991 

279.098 

58.508 

47.560 

385. 186 

182.615 

6n.897 

28 .442 

883.954 

21.350 

559.283 

580 . 633 

Verzekerde verzendingen 173.162.000 147.915.000 150.231.000 93.578.000 

Gemiddeld aantal medewerkers 

Overige gegevens 

Eigen vermogen 

1.276 

300.662 

1.354 1.295 

335.597 304.123 

Uinst na belastingen 17.666 33.468 33 . 149 

Figuur 2.1 : Overzicht kengetallen NCM-groep laatste vier jaar 

(bedragen in duizenden guldens) 

679 

300.822 

33.114 

afdelingsdirekteur (zie bijlage 1b). Het managementteam wordt gecompleteerd 

met een of meerdere leden. Bijlage 1c geeft een weergave van de afdelings

truktuur van de afdeling Financien, Beleggingen & Herverzekering (FBH). Het 

zojuist beschreven managementteam is hierin terug te vinden. De afstudeer

opdracht is uitgevoerd op de subafdeling Herverzekering. In hoofdstuk 3 
wordt nader ingegaan op de herverzekeringsaktiviteiten van de subafdeling 

Herverzekering. 

2.4. Beschrijving van het 'primaire proces' 

Aan de hand van figuur 2.2 zal het primaire proces bij de NCM worden 

beschreven 3 >_ Het primaire proces van de NCM begint eigenlijk bij een 

aanvraag voor een verzekering direkt bij de NCM of via een assurantie-
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Aanvraag verzekering 
(via assurantie-tussenpersoon) 

Schadevergoeding 

Incasso 

" 

Verzekeringsvoorstel 

Polis 

Herverzekering 

.Aanvraag 
kredietlimieten 

Informatie-inwinning 

Debiteurenbeoordeling 

Vasts tell en 
kredietlimieten 

" 
I 

Figuur 2.2 Weergave van het primaire proces bij de NCM 

tussenpersoon. De afdeling Verkoop en Externe Betrekkingen (VEB) maakt dan 

een offerte oftewel een verzekeringsvoorstel. Als de aanvrager het voorstel 

accepteert, ontstaat op dat moment de polis en krijgt de verzekerde een 

relatiebeheerder van de afdeling Relatiebeheer en Verzekeringstechniek 

(RVT) als aanspreekpunt aangewezen. De verzekerde is 

"diegene wiens risico door de verzekeraar in dekking genomen is". 

Deze polis wordt automatisch herverzekerd. Dit gebeurt op de subafdeling 
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Herverzekering (afdeling FBH). De herverzekeraar ontvangt een gedeelte van 

de door de verzekerde betaalde premie. Deze premie is gebaseerd op de 

schadekans van de verzekerde. De herverzekeraar is nu aansprakelijk voor 

dat gedeelte van de totale schade dat evenredig is aan het gedeelte van de 

totale premie die hij ontvangt. De herverzekeringsdekking dekt de schaden 

tot een maximaal bedrag. 

Nu de verzekerde een polis heeft, kan hij kredietlimieten aanvragen op 

zijn debiteuren bij de afdeling Debiteuren risico-acceptatie & Informatie

inwinning (ORI). Een kredietlimiet is het maximumbedrag aan openstaande 

vorderingen op een afnemer, waarvoor de verzekerde bij de NCM gedekt is. De 

afdeling ORI bekijkt in hoeverre de kredietlimieten kunnen worden verleend. 

Hierbij wordt gekeken naar de financiele draagkracht van de debiteur en 

deze wordt beoordeeld naar de betalingsmoraliteit, liquiditeit, solvabili

teit, rentabiliteit, de branche en het land waarin de debiteur zich 

bevindt. De hiervoor benodigde informatie wordt voornamelijk verkregen via 

externe informatiebronnen (bijvoorbeeld collega kredietverzekeraars en 

ervaringen van de verzekerden) . Als een kredietlimiet van een debiteur of 

groep van debiteuren het maximaal gehanteerde schadebedrag van de herverze

keringsdekking overschrijdt, moet additionele herverzekeringsdekking worden 

gezocht. 

De verzekerde gaat nu zaken doen met de debiteur. Als deze debiteur niet 

betaalt, moet in eerste instantie de verzekerde zelf de debiteur aanmanen 

om alsnog te betalen. Als dit niet lukt is de verzekerde, afhankelijk van 

de polisvoorwaarden, verplicht om zulke achterstallige vorderingen uiter

lijk 60 dagen na vervaldatum bij de NCM te melden. Op dit moment, 60 dagen 

na vervaldag, ontstaat een schadedreiging voor de verzekerde. Hij kan nu 

het incasso overdragen aan de NCM of aan een door de NCM goedgekeurd 

incassobureau. Lukt het ook de NCM of het incassobureau niet om de vorde

ring alsnog te innen binnen 6 maanden na vervaldag van de vordering en 

wordt de geldigheid van de vordering niet betwist, dan kan de verzekerde 

een schadeclaim indienen bij de NCM. Bij faillissement, surseance, akkoord 
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of executie kan echter een schadeclaim worden ingediend op het desbetref

fende moment. 

Als dan door de verzekerde aan alle voorwaarden in de betreffende polis is 

voldaan, keert de NCM de schade uit (afdeling Schade). De uitbetaalde 

schade ligt tussen de 75-90% van de werkelijke schade (het niet uitbetaalde 

percentage is het eigen risico van de verzekerde). Hierbij wordt het recht 

op de vordering overgedragen aan de NCM, die alsnog probeert om de schade 

zoveel mogelijk te beperken. Als het de NCM dan vervolgens lukt om de 

vordering geheel of gedeeltelijk te innen (recuperatie), wordt dit verdeeld 

over de betrokken partijen in de verhouding van ieders aandeel in het 

verlies. 
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3. Herverzekering 

· 3. 1. Inleiding 

Paragraaf 2 zal ingaan op wat herverzekering is en welke soorten herverze

keringscontracten er zijn. In paragraaf 3 zal worden weergegeven hoe 

herverzekering van kredietrisico's plaatsvindt bij de NCM. Paragraaf 4 zal 

de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's beschrijven. 

3.2. Herverzekeren 

Herverzekeren is niets anders dan het opnieuw verzekeren van een verzeke

raar. De voornaamste reden voor herverzekering is risicospreiding. Bijvoor

beeld de verzekeraar heeft meer risico's geaccepteerd dan hij eigenlijk op 

basis van zijn financiele draagkracht zou kunnen. Als er nu een grote 

schade optreedt, is de kans dat de verzekeraar failliet gaat groot. Om dit 

tegen te gaan herverzekert de verzekeraar zich. Hij herverzekert zich dus 

om claims te vermijden, die dermate groot zijn dat ze de financiele 

stabiliteit van de verzekeraar in gevaar brengen en om accumulatie van 

claims, ontstaan uit een en dezelfde gebeurtenis te vermijden. 

Er kunnen verschillende soorten herverzekeringen onderscheiden worden, te 

weten traditionele en financiele (oftewel finite risk) herverzekering. Bij 

de NCM is alleen de traditionele herverzekering van belang. Dit is op het 

moment de meest toegepaste herverzekeringsvorm. 

Traditionele herverzekering is: 

"het door de ene, de primaire, verzekeraar (oftewel cedent) afgeven 

van een gedeelte van het door hem geaccepteerde risico aan een 

andere verzekeraar, de herverzekeraar". 

Het gedeelte dat niet wordt overgedragen heet het eigen behoud. De traditi

onele herverzekering kan worden verdeeld in proportionele en niet-proporti-
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onele herverzekering. Van proportionele herverzekering is sprake als 

"de herverzekeraar recht heeft op y% van de oorspronkelijke premies 

en verplicht is tot overname van eenzelfde percentage van de 

schaden. De verzekeraar ontvangt dan (100-y)% van de premies en 

moet (100-y)% van de schaden betalen". 

Over de afgedragen premies betaalt de herverzekeraar de verzekeraar een 

bepaald percentage van de premie terug (commissie). Dit bedrag dient ter 

compensatie van de kosten die de verzekeraar maakt. Vormen van propor

tionele herverzekering zijn het quota-share contract en het surplus (of 

excedenten) contract. Bij niet-proportionele herverzekering 

"draagt de verzekeraar de schade tot een bepaald bedrag helemaal 

zelf. Het gedeelte dat boven het bedrag uitkomt, komt voor 

rekening van de herverzekeraar". 

Vormen hiervan zijn het excess of loss contract en het stop loss contract. 

Von Eije 4 > heeft een matrix gemaakt waarbij hij de verschillende traditio

nele herverzekeringsvormen uitzet tegen de soorten schaden en hun frequen

tie. Zie figuur 3.1. 

Herverzekeringsvormen die een hoge risicofrequentie dekken zijn: 

- het quota-share contract: van elk door de primaire verzekeraar 

geaccepteerd risico wordt een vast percentage herverzekerd. De 

primaire verzekeraar bepaalt zijn eigen behoud percentage; 

- stop loss contract: hier wordt dekking geboden aan alle schaden 

die gedurende de contractperiode, boven een bepaald punt, ontstaan. 

Het punt waarboven de herverzekeraar voor schade aansprakelijk wordt, 

kan worden uitgedrukt als een percentage van de totaal ontvangen 

premies of gewoon vastgesteld worden op een bepaald bedrag. 

Herverzekeringsvormen die grote claims dekken zijn: 

- het surplus (of excedenten) contract: Hierbij bepaalt de verzekeraar, 
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Technical impact 

High frequencies 
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Treaty 
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per risk 

Figuur 3.1 Karakterisering van herverzekeringsvormen 

post voor post, zijn eigen behoud. Het overblijvende deel, het 

surplus, wordt aan de herverzekeraar gegeven. De herverzekeraar bepaalt 

dan welk bedrag per risico hij voor zijn rekening neemt (meestal 

veelvoud van eigen behoud van decedent). 

- excess of loss contract: decedent neemt de schade die ontstaat uit een 

gebeurtenis tot een zeker bedrag voor eigen rekening en het deel van de 

schade dat dat bedrag overschrijdt, is voor rekening van de herverze

keraar. 

3.3. Herverzekering bij de NCM 

Een verzekeringnemer sluit, zeals gezegd, een polis af bij de NCM. Dit 

houdt in dat de NCM de financiele gevolgen van schaden, die een verzekerde 

lijdt ten gevolge van het niet betalen van zijn debiteuren, verzekert. Het 

contract omvat veelal de verzekering van alle debiteuren van de verzeke

ringnemer. Daar de NCM niet alle financiele gevolgen van deze contracten 

zelf wenst te dekken, warden alle contracten die de NCM afgesloten heeft 

herverzekerd. Hierbij warden zowel de politieke als de comrnerciele risico's 

herverzekerd. De politieke risico's warden herverzekerd bij de Staat. 
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Herverzekering van de commerciele risico's vindt plaats via de subafdeling 

Herverzekering via herverzekeringscontracten. Onder een risico verstaat de 

NCM de kans op niet-betaling. Het risico-objekt is dan een onderneming of 

een groep van ondernemingen, waarop kredietlimieten op zijn afgesloten door 

verzekerden van de NCM. 

De NCM heeft een herverzekerings-arrangement dat bestaat uit drie herver

zekeringscontracten, te weten een quota-share contract, een dekking eigen 

behoud (een excess of loss contract on own retention) en een excess of loss 

contract: 

- quota-share contract: Het eigen behoud van de NCM bedraagt 40%. Over 

de door de NCM afgedragen premie wordt door de herverzekeraar een 

herverzekeringscommissie aan de NCM betaald. Dit is een commissie die 

de herverzekeraar betaalt aan de verzekeraar voor de kosten die de 

verzekeraar maakt. Deze commissie is veelal afhankelijk van de resul

taten van de verzekeraar. Verder ontvangt de NCM nog een winstcommissie 

van de herverzekeraar. De winstcommissie is uitgedrukt in een percenta

ge van de winst die een herverzekeraar heeft gemaakt in een bepaald 

jaar, door het aanbieden van herverzekeringscapaciteit aan de NCM. Het 

quota-share contract beperkt de tekencapaciteit tot f 400 miljoen (mio) 

:J per risico en is beschermd door een excess of loss contract. De 

bescherming dekt schaden grater dan f 30 mio per risico. 

- dekking eigen behoud: In dit contract is de aansprakelijkheid van de 

NCM voor schaden onder def 30 mio geregeld. Deze aansprakelijkheid 

is in eerste instantie beperkt tot f 1,75 mio voor 40%, ook wel de 

basic retention genoemd. Het verschil tussen deze f 1,75 mio en 40% van 

f 30 mio (eigen behoud van de NCM), gelijk aan f 10,25 mio, is ook nog 

voor 60% herverzekerd via dit contract. Het contract dekt dus de 

aansprakelijkheid van de NCM voor schaden per risico tussen f 1,75 mio 

en f 12 mio (de 40% eigen behoud van de NCM van f 30 mio). 

excess of loss contract: Schaden per risico tussen def 30 mio en 

f 360 mio zijn beschermd via dit contract. Het is verdeeld over 3 

lagen oftewel 'layers', te weten: 

- een 1e layer voor schaden tussen f 30 mio en f 100 mio; 
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een 2e layer voor schaden tussen f 100 mio en f 200 mio; 

een 3e layer voor schaden tussen f 200 mio en f 360 mio. 

Het verschil tussen de maximale tekencapaciteit (J 400 mio) en de 

maximum schadevergoeding (J 360 mio) komt door het eigen ehoud van 

de verzekerden. Dit contract is een 'catastrofe' dekking en een kenmerk 

hiervan is dat de kans op schade uiterst gering is. De NCM neemt in de 

respektievelijke layers met 3%, 5%, en 10% deel. 

Het voorgaande wordt nog eens weergegeven in figuur 3.2. De dubbele lijnen 

geven de verschillende contracten weer. Veel verzekeraars hebben, net zoals 

de NCM, een combinatie van de verschillende traditionele contractvormen als 

herverzekeringsprogramma. 

Naast het feit dat de NCM als verzekeraar optreedt, treedt de NCM ook nog 

opals herverzekeraar. De NCM participeert in ongeveer 40 herverzekerings

arrangementen van andere verzekeraars. Deze verzekeraars zitten verspreid 

over de gehele wereld, echter het merendeel is in West-Europa gevestigd. 

3.4. Beschrijving van de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's 

De herverzekeringsmarkt voor kortlopend, commercieel krediet wordt gedefi

nieerd als 

"de verzameling van aanbod, vraag en interactie tussen marktpartijen, 

die herverzekerd willen worden en/of herverzekeraar willen zijn van 

risico's die ontstaan uit het verschaffen van leverancierskrediet, 

ontstaan uit het leveren van goederen en/of services. Deze risico's 

zijn de risico's van het niet betalen van de afnemers en hebben een 

termijn van maximaal twee jaar." 

Met het risico van niet betalen van de afnemer wordt hier het risico van 

insolventie of vermoedelijke insolventie van de afnemer bedoeld. Verder 

bestaat de termijn van twee jaar die vermeld wordt als kortlopend, uit een 

jaar voor het fabrikatierisico en een jaar voor het betalingsrisico. De NCM 
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Figuur 3.2 : Weergave herverzekering bij de NCM 

heeft het over een jaar, als kortlopend, en bedoelt hier alleen het 

betalingsrisico mee (zie paragraaf 2.2.) 5
> 

Deze markt is een industriele markt. Onder een industriele markt verstaat 

Kotler 6> een markt waaronder "alle individuen en org~nisaties vallen die 

goederen en diensten verkopen ten behoeve van de produktie van produkten en 
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diensten die op hun beurt weer verkocht, verhuurd of aan anderen geleverd 

worden." De herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's is op te splitsen in 

twee gedeelten, namelijk in een proportionele en niet-proportionele markt 

(zie paragraaf 3.2. voor een toelichting over wat proportioneel en niet

proportioneel). Deze splitsing vindt plaats omdat er faktoren zijn die wel 

een rol spelen op de niet-proportionele markt, maar niet op de proportione

le markt. Tevens heeft de proportionele markt een grote invloed op de niet

proportionele markt. 

Het produkt 'herverzekering van kredietrisico's' betreft het door de 

verzekeraar (gedeeltelijk) herverzekeren van zijn verzekeringsportefeuille. 

Het produkt wordt bepaald door: 

- het onderliggende verzekeringsbeleid dat gehanteerd wordt door de 

verzekeraar. Hiermee worden de door de verzekeraar gehanteerde 

risicodefinitie, contractcondities, tijdsduur van het risico en 

dergelijke bedoeld; 

- de verschillendi contractvormen (voor de verschillende contract

vormen zie paragraaf 3.2.). 

Door de verschillen hierin kan niet gesproken worden van een totaal 

homogene markt. 

Op de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's zijn, wereldwijd gezien, 

veel vragers naar (verzekeraars) en aanbieders van herverzekeringscapaci

teit (herverzekeraars). Beide zitten over de hele wereld verspreid. De 

grootste vraag naar herverzekeringscapaciteit bevindt zich echter in West

Europa. Hier zitten veel verzekeraars met elk hun eigen herverzekeringspro

gramma. In een herverzekeringsprogramma zitten meestal een aantal herverze

keraars die 'leiders' zijn van het programma. Als leider kunnen ze veel 

invloed uitoefenen op het herverzekeringsprogramma van de verzekeraar. 

Bijvoorbeeld als de verzekeraar veranderingen in het programma wil aanbren

gen, moeten eerst de leiders akkoord gaan, voordat de verzekeraar daadwer

kelijk de veranderingen kan doorvoeren. Het blijkt nu dat bij de meeste 

programma's steeds dezelfde twee herverzekeraars als 'leider' naar voren 

komen namelijk de Schweizerische Rilckversicherungs Gesellschaft (Swiss Re) 
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en de Milnchener Rilckversicherungs Gesellschaft (Munich Re). Deze bepalen 

daardoor grotendeels de prijsvorming op de herverzekeringsmarkt voor 

kredietrisico's in West-Europa. Zij bepalen de prijsvorming echter tot een 

bepaalde grens, omdat er ook nog een groot aantal andere herverzekeraars 

zijn die bij al te gekke zaken hun eigen weg zullen gaan. Aan beide kanten 

(vraag- en aanbodkant) is sprake van een ondoorzichtige markt, is er geen 

vrije toegang (kapitaalrestrikties) en geen helemaal homogeen produkt 

oftewel er is sprake van een onvolkomen markt. De marktvorm in West-Europa 

kan dan, vanuit de optiek van de aanbieder, worden gekenmerkt als een 

partieel oligopolie (zit tussen een polypolie en een oligopolie in). 
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4. Toepassing van de algemene pri1stheorie op de herverzekeringsmarkt 

voor kredietrisico's 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal in paragraaf 2 worden nagegaan welke prijstheorie(en) 

van toepassing zijn op de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's. Een 

summiere weergave van de algemene prijstheorie zoals die in literatuur 

voorkomt is weergegeven in bijlage 2. Vanaf paragraaf 3 wordt dan een 

invulling gegeven van de theorie(en) met gegevens uit de praktijk. Para

graaf 3 geeft de faktoren weer die het prijsmechanisme bepalen en be

invloeden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de proportionele en de 

niet-proportionele markt. Tevens is de invloed van de prijsbepalende 

faktoren op de prijs van herverzekering weergegeven. In paragraaf 4 wordt 

dan bekeken wat de invloed is van een verandering van de prijsbepalende en 

prijsbeinvloedende faktoren op de prijsbepalende faktoren. Paragraaf 5 

geeft tenslotte het uit de vorige paragrafen volgende globale model van het 

prijsmechanisme op de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in West

Europa weer. 

4.2. Toepassing van de prijstheorie op de herverzekeringsmarkt voor 

kredietrisico's in West-Europa 

Op de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in West-Europa bevinden 

zich de verzekeraars die vragen om herverzekeringscapaciteit en de herver

zekeraars die dit aanbieden. Op deze markt is de neoklassieke theorie over 

de prijsvorming in de markt toe te passen. 

De neoklassieke theorie gaat aan de vraagkant uit van de nutstheorie. En 

deze nutstheorie is van toepassing op de verzekeraars. Want voor de 

afnemende vorm van de vraagcurve geldt: hoe hoger de prijs die de verzeke

raar meet betalen voor een extra beetje herverzekeringscapaciteit, hoe 

kleiner het extra nut van deze extra capaciteit voor de verzekeraar is (de 
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eerste wet van Gossen). De verzekeraar oordeelt het extra nut voor hem van 

extra herverzekeringscapaciteit in termen van cash-flow. Onder cash-flow 7
> 

wordt verstaan het verschil tussen de inkomende en uitgaande geldstroom. 

Hoe kleiner de kans op een zo'n gunstig mogelijke cash-flow voor de 

verzekeraar, hoe lager het nut van de extra herverzekeringscapaciteit . 

De manier waarop Hartog 8
' de vraagcurve bij de consument bepaalt, kan niet 

worden toegepast bij de verzekeraars. Hartog past de nutstheorie toe op de 

consument; deze heeft een bepaald inkomen te besteden en doet dit afhanke

lijk van het nut dat de verschillende goederen voor hem hebben. Op de 
herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's is echter sprake van een indus

triele markt . Dit wil zeggen dat aan beide kanten producenten zitten die 

uitgaan van maximalisatie van de cash-flow. De extra benodigde verzeke

ringscapaciteit meet voor de verzekeraar bijdragen aan het nut, waarbij de 

kans op een zo gunstig mogelijke cash-flow voor de verzekeraar grotendeels 

bepaalt hoe groot dit nut is . Deze kans op een zo gunstig mogelijke cash

flow is afhankelijk van de prijs van de herverzekeringscapaciteit en de 

verwachting van de kosten die de verzekeraar zelf zal moeten maken . De 

vraagcurve van de verzekeraar zal hierdoor op dezelfde manier bepaald 

moeten worden als Hartog de aanbodcurve bepaalt: met kosten- en opbreng

stencurves. 

Aan de aanbodkant zit, in termen van de neoklassieke theorie, de herverze

keraar die opereert vanuit de gedachte van maximalisatie van de cash-flow. 

De herverzekeraar maakt kosten om de herverzekeringscapaciteit te kunnen 

aanbieden en ontvangt hiervoor een prijs. Zeals Hartog de aanbodcurve van 

de producent bepaalt, kan ook de aanbodcurve van de herverzekeraar worden 

bepaald. Hierdoor kan zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant gespro

ken worden over kostencurven en opbrengstencurven, die samen de vraag- en 

aanbodcurve moeten bepalen. 

De herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in West-Europa kenmerkt zich, 

zeals in paragraaf 3.4. weergegeven, door een partieel oligopolie. De markt 

wordt eigenlijk bepaald door de twee aanbieders van herverzekeringscapaci

teit die bijna overal 'leider' zijn. Ze hebben een zodanige invloed, dat ze 
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de prijs van herverzekering van kredietrisico's in West-Europa grotendeels 

bepalen. Deze twee houden rekening met elkaar en hanteren de hoeveelheid 

als parameter voor hun handelen (de theorie van Bowley). Zie bijlage 2. 

4.3. Faktoren die het prijsmechanisme belnvloeden 

De volgende stap is nu, nadat bepaald is welke theorieen er van toepassing 

zijn, de vertaalslag van theorie naar praktijk te bewerkstelligen. Als 

eerste wordt gekeken naar de faktoren die een rol spelen oftewel invloed 

hebben op de inkomende en uitgaande geldstromen (de cash-flow). 

Uit een herverzekeringscontract kunnen een aantal faktoren worden gehaald 

die de prijs van herverzekeringscapaciteit voor kredietrisico's bepalen 

ofwel belnvloeden. Voor de proportionele markt kunnen de volgende faktoren 

worden aangegeven, die de inkomsten en uitgaven belnvloeden: 

- de verdeling van zelf houden en herverzekeren en naar aanleiding 

daarvan de proportionele verdeling van de premies en schaden (de 

quota-share verdeling); 

- de herverzekeringscommissie die de herverzekeraar betaalt, over het 

ontvangen deel van het premie-inkomen van de verzekeraar, aan de 

verzekeraar; 

- de winstcommissie die de herverzekeraar betaalt aan de verzekeraar; 

- het te betalen percentage van het premie-inkomen aan de herverzeke-
raars voor de dekking van schaden die de grens van de proportionele 

dekking overschrijden (de XLS-premie); 

- door de verzekeraar eventueel aangehouden depots. Deze depots houdt 

de verzekeraar aan voor de verwachte schaden die zullen optreden 

en omdat hij het verplicht is volgens de wet; 

- de interest die de herverzekeraar ontvangt op de aangehouden depots. 

Voor de niet-proportionele markt zijn de hieronder weergegeven faktoren uit 

het herverzekeringscontract te halen: 

- het te betalen percentage van het premie-inkomen aan de herverzeke

raars voor de eventuele niet-proportionele dekking op het eigen behoud 

(de XL-premie); 
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- het bedrag dat de verzekeraar eventueel binnen zijn eigen behoud van 

het proportionele contract als basisbedrag werkelijk behoudt, voordat 

de verzekeraar er een niet-proportioneel contract op toepast (de basic 

amount oftewel de basic retention genoemd). 

- het te betalen percentage van het premie-inkomen aan de herverzeke

raars voor de dekking van schaden die de grens van de proportionele 

dekking overschrijden (de XLS-premie); 

- de schade die ten laste komt van het niet-proportionele gedeelte; 

- het aantal reinstatements in het contract. Een reinstatement van 

dekking vindt plaats indien een schade het niet-proportionele 

deel van het contract treft. Het opnieuw verkrijgen van deze 

dekking vindt eventueel tegen betaling plaats; 

De bovenstaande faktoren hebben direkt invloed op het prijsmechanisme. Deze 

faktoren zijn de bepalende faktoren van de prijs van herverzekering van 

kredietrisico's. Verder valt uit het herverzekeringscontract op te maken 

dat deze prijsbepalende faktoren direkt worden be1nvloed door: 

- het verwachte totale premie-inkomen; 

- de verwachte totale schade en de uitbetaalde schade in het verleden; 

- kosten die de herverzekeraars mogen declareren in verband met de 

winstcommissie, de management expenses; 

- de eventuele grens tussen de niet-proportionele dekking en de 

proportionele dekking en de grenzen van de eventuele 'layers' van de 
niet-proportionele dekking (de XL(S)-grenzen); 

Dit zijn de zogenaamde prijsbe1nvloedende faktoren . 

De prijsbepalende faktoren be1nvloeden de prijs van herverzekering oftewel 

de cashflow als volgt: 

hoe meer wordt gedekt via herverzekering hoe meer premie wordt 

afgedragen aan de proportionele herverzekeraar. Deze zou hierdoor 

een gunstigere cash-flow kunnen krijgen en de verzekeraar een minder 

gunstigere. Echter, de proportionele herverzekeraar neemt hierdoor 

ook een groter deel van de eventueel optredende schaden voor zijn 

rekening. Hoe een verandering van de verdeling de prijs be1nvloedt, 
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is ender andere hierdoor niet precies aan te geven; 

- een stijging van de herverzekeringscommissie leidt tot een gunstigere 

cash-flow veer de verzekeraar en een minder gunstigere veer de pro
portionele herverzekeraar. Een daling heeft het omgekeerde effekt; 

- de winstcommissie heeft hetzelfde effekt als de herverzekerings

commissie; 

- als de verzekeraar depots aanhoudt, houdt hij hiervoor een gedeelte 

van de premie in die de proportionele herverzekeraar zou ontvangen. 

Deze ontvangt hierdoor later zijn 'geld' en heeft dan een ongunstigere 

cash-flow. De verzekeraar een gunstigere; 

- een intereststijging leidt tot een grotere inkomende geldstroom veer 

de proportionele herverzekeraar en daardoor een gunstigere cash-flow. 

Veer de verzekeraar heeft het het omgekeerde effekt. 

- een stijging van de XL- en/of XLS-premies leidt tot een ongunstigere 

cash-flow veer de verzekeraar. Hij betaalt de XLS-premie eventueel 
samen met de proportionele herverzekeraars aan de herverzekeraars die 

een participatie in het niet-proportionele deel hebben. De niet
proportionele herverzekeraars hebben hierdoor een gunstigere cashflow 

en de proportionele herverzekeraars eventueel een ongunstigere, als ze 

meebetalen. Een daling heeft het tegengestelde resultaat; 

- een hogere schade die ten laste komt van het niet-proportionele 

gedeelte be1nvloedt de cash-flow van de niet-proportionele 

herverzekeraars negatief; 
- een stijging van het aantal reinstatements heeft geen effekt op 

de geldstroom. Er is alleen invloed, indien er een schade optreedt 

die de niet-proportionele dekking treft en de verzekeraar (eventueel 

samen met de proportionele herverzekeraars) de niet-proportionele 

herverzekeraars meet betalen veer een nieuwe dekking. Dit be1nvloedt 

de cash-flow van de verzekeraar (en eventueel de proportionele 

herverzekeraar) negatief, de cash-flow van de niet-proportionele 

herverzekeraar positief; 
- een stijging van de basic amount zou ertoe kunnen leiden dat de 

verzekeraar meer aan schade uitbetaalt dan eerst en hierdoor een 

ongunstigere cash-flow heeft. De niet-proportionele herverzekeraar 
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heeft hierdoor een gunstigere cash-flow, daar de schade eerst voor 

zijn rekening kwam. Een daling heeft een omgekeerd resultaat. 

4.4. De interakties van de prijsbe1nvloedende en prijsbepalende faktoren 

met de prijsbepalende faktoren 

De in paragraaf 4.3 genoemde prijsbepalende en prijsbe1nvloedende faktoren 

interakteren met de prijsbepalende faktoren. Deze interakties zijn weerge

geven in figuur 4.1 op de volgende bladzijde. De interaktie is direkt, 

indien de verandering via de verzekeraar invloed heeft op het prijsmecha

nisme en indirekt als de verandering via de verzekerde invloed heeft. De 

prijsbepalende faktoren kunnen, . indien uitgedrukt in een percentage, zowel 

percentueel en absoluut veranderen, anders alleen absoluut. 

Toelichting op figuur 4.1 is: 

- quota-share verdeling: 
Een groter deel herverzekeren leidt tot een hogere herverzekeringscommis

sie, absoluut gezien. Tevens leidt het tot een lagere schadesom in het 

excess of loss gedeelte, waardoor de XL-premie en/of de basic retention 

worden be1nvloed. Bij een gelijkblijvende XL-premie wordt de basic reten

tion verlaagd en andersom. De eventueel niet-proportionele schade verandert 

hierdoor ook. De verplicht aangehouden depots worden hoger, want deze zijn 

uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen dat de herverzekeraar 

ontvangt van de verzekeraar. De XLS-premie die de herverzekeraar moet 

betalen wordt bepaald door de verdeling van zelf houden en uitbesteden. De 

winstcommissie wordt absoluut be1nvloed, echter in welke mate is niet aan 

te geven (dit hangt af van de hoogte van de verandering van de faktoren die 

de winstcommissie bepalen). Een groter deel zelf behouden leidt en zou 

kunnen leiden tot tegengestelde resultaten. 

- herverzekeringscommissie: 

Een stijging van de herverzekeringscommissie leidt tot een absolute daling 

van de winstcommissie. De herverzekeraar moet meer commissie betalen en 
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Quota -share verdeling Herverzekeringscommissie Winstcommissie Basic Retention XL-premie XLS-premie Schade Reinstatemerts Depots Interest op 
PRIJSBEPALENDE FAKTOREN niet - oroportioneel de deocts 
Quota - share verdeling X JA, - direkl JA, - direkt JA, - direkt JA, - direkt JA, - direkl JA, - direkt NEE, geen invloed JA, - direkl NEE, geen invloed 

- absoluut - absoluut - absoluut - percertueel - absoluut - absoluut 
en absoluut 

Herverzekeringscommissie NEE, geen invloed X JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed 
- absoluut 

Winstcommissie NEE, geen invloed NEE, geen invloed X NEE, aeen invloed NEE, aeen invloed NEE, aeen invloed NEE, aeen invloed NEE, geen invloed NEE, aeen invloed NEE, geen invloed 
Basic Retention NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed X JA, - direkt NEE, geen invloed JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed 

- percertueel - absoluut 
en absoluut 

XL-premie NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA. - direkt X NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA. - direkl NEE, geen invloed NEE, geen invloed 
- absoluut - absoluut 

XLS-premie NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed X NEE, geen invloed JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed 
- absoluut - absoluut 

Schade niet- proportioneel NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA, - direkt JA, - direkt JA, - direkt X JA, - direkl NEE, geen invloed NEE, geen invloed 
- absoluut - absoluut - absoluut - absoluut 

Reinstatemerts NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed X NEE, geen invloed NEE, geen invloed 
- absoluut 

Depots NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed X JA, - direkt 
- absoluut 

Interest op de depots NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed X 

PRIJSBEINVLOEDENDE FAKTOREN 
Premie -inkomen JA, - indirekt NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed 

- absoluut 
Schadegegevens JA, - indirekt JA, - indirekt NEE, geen invloed JA, - direkt JA, - indirekt JA, - . indirekt NEE, geen invloed JA, - indirekt JA, - indirekt NEE, geen invloed 
(uit het verleden) - absoluut - percertueel - absoluut - percertueel - percertueel - absoluut - percertueel 

en absoluut en absoluut en absoluut en absoluut 
Management expenses NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed NEE, geen invloed 

- absoluut 
Grenzen XL(S) JA, - direkt NEE, geen invloed NEE, geen invloed JA, - direkt JA. - direkl JA, - direkl JA. - direkl JA, - direkl NEE, geen invloed NEE, geen invloed 

- absoluut - absoluut - percertueel - percertueel - absoluut - absoluut 
enabsoluut en absoluut 

Figuur 4.1 : lnvloed van de prijsbeinvloedende en prijsbepalende hktoren op de prijsbepalende laktoren 
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rnaakt daardoor minder winst. Het percentage dat hij van deze winst afstaat 

aan de verzekeraar verandert niet, rnaar het bedrag absoluut wel. Een daling 

heeft een omgekeerd effekt. 

- winstcommissie: 

Een daling of stijging van de winstcommissie heeft geen invloed op de 

prijsbepalende faktoren. 

- basic retention: 
Een stijging van de basic retention kan leiden tot een lagere XL-premie, 

Dit omdat bij een gelijkblijvende situatie qua risico, de kans dater een 

schade valt in de excess of loss door een hogere basic retention kleiner 

wordt. De XL-premie daalt nu zowel percentueel als absoluut. De niet

proportionele schade wordt hierdoor eventueel ook lager. Een daling heeft 

een omgekeerd effekt. 

- XL-premie: 
Een stijging van de XL-premie kan leiden tot een lageie basic retention. 

Een stijging impliceert namelijk een hogere schadekans en deze hogere 

schadekans kan alleen, in een gelijkblijvende situatie qua risico, optreden 

als de basic retention lager wordt. Een hogere XL-premie zorgt er tevens 

voor dat een reinstatement die eventueel betaald moet worden, hoger wordt 

(men betaald dan namelijk eventueel nog een keer de premie voor de betref
fende layer(s)). Een daling impliceert het omgekeerde. 

- XLS-premie: 

Een stijging van de XLS-premie kan leiden tot een daling van de winstcom

missie. De herverzekeraars van de quota-share moeten eventueel meer premie 

afdragen aan de XLS-herverzekeraars, en dit kan leiden tot een hogere 

aftrekpost op de winstbalans van de herverzekeraar voor het quota-share 

contract. De winst wordt hierdoor lager en absoluut gezien daardoor ook de 

winstcommissie. Tevens leidt een hogere XLS-premie tot het betalen van een 

hogere reinstatement (men betaald namelijk eventueel nog een keer de premie 

voor de betreffende layer(s)). Een daling heeft het omgekeerde effekt. 
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- niet-proportionele schade: 

Een verandering van de hoogte van deze eventueel aanwezige schade kan 

leiden tot veranderingen in de XL(S)-premies, de basic retention en in de 

reinstatements die optreden en/of gelden voor de verschillende layers in de 

niet-proportionele dekking. 

- reinstatements: 
Een verandering van het aantal reinstatements dat mogelijk is in het 

contract heeft geen invloed op de andere faktoren. Als er eventueel een 

reinstatement tegen betaling plaatsvindt, beinvloedt dit de winstcornrnissie. 

De proportionele herverzekeraars moeten hierdoor namelijk eventueel opnieuw 

(een gedeelte van) de XLS-premie betalen aan de niet-proportionele herver

zekeraars, waardoor er een hogere aftrekpost op hun winstbalans komt. 

- depots: 
Een daling/stijging van de aangehouden depots leidt alleen tot een absolute 

daling/stijging van de interest die op de depots wordt ontvangen. 

- interest op de depots: 

Een intereststijging heeft geen invloed op de prijsbepalende faktoren. 

- premie-inkomen: 

Een stijging van het premie-inkomen van de verzekeraar leidt alleen indi

rekt tot een absoluut hoger bedrag aan premie@ de herverzekeraars en de 

verzekeraar ontvangen via de quota-share verdeling van het premie-inkomen. 

Een daling heeft het omgekeerde effekt. 

- schadegegevens (uit het verleden): 

Een hogere schadequota in het afgelopen jaar kan leiden tot een percentueel 

lagere herverzekeringscornrnissie en omgekeerd. Als het percentage verandert, 

verandert de cornrnissie ook absoluut. Tevens wordt de quota-share verdeling 

absoluut beinvloed, daar de totale schade die wordt verdeeld verandert. De 

XL(S)-premies kunnen stijgen, daar het risico van schade groter is (abso

luut en percentueel). Men kan echter ook de basic retention aanpassen. 
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Indien er in het verleden steeds hoge schadequota's waren, wil de verzeke

raar eventueel de mogelijkheid hebben om meerdere reinstatements te kunnen 

toepassen. Hoge schadequota's in het verleden kunnen verder leiden tot het 

verplicht aanhouden van hogere depots. Bij lage schadequota's kan het 

tegenovergestelde gebeuren. 

- management expenses: 

Een stijging van de uitgaven van de herverzekeraars leidt tot een absoluut 

lagere winstcommissie. De toegestane management expenses zijn gestegen en 

hierdoor is er een hogere aftrekpost op de winstbalans van de herverzeke

raar ten opzichte van het contract met de verzekeraar. Een daling van de 

management expenses heeft een omgekeerde invloed. 

- grenzen XL(S): 

Een verandering van de grootte van de lagen in de niet-proportionele 

dekking kan leiden tot veranderingen in de verschillende XL(S)-premies, 

percentueel en absoluut gezien, en in het aantal reinstatements. De winst

commissie verandert hierdoor eventueel ook absoluut. Een verandering van de 

eerste XLS-laag, zodat deze de quota-share grens beinvloedt, kan invloed 

hebben op de XL-premie (percentueel en absoluut) en de basic retention 

(absoluut). Een hogere quota-share grens leidt tot een groter 'gebied' dat 

gedekt wordt door het 'dekking op het eigen behoud' contract, wat kan 

leiden tot een hogere XL-premie en/of een hogere basic retention . Tevens 
wordt de niet-proportionele schade hierdoor beinvloed. Een lagere quota

share grens kan leiden tot het omgekeerde. 
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5. Het bouwen van het voorlopige model 

5.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is bepaald welke faktoren invloed hebben op de 

prijs van herverzekering van kredietrisico's in West-Europa en hoe de 

faktoren met de prijsbepalende faktoren interakteren. Aan de hand van deze 

faktoren wordt nu een voorlopig wiskundig model gebouwd, dat het effekt 

weergeeft van een herverzekeringscontract met zijn condities op het 

resultaat van de verschillende marktpartijen. In paragraaf 2 zal worden 

beschreven wat het doel is van het model, waarna paragraaf 3 de opbouw van 

het model, van het begin tot en met het eind, weergeeft. Het model zal 

worden gebouwd met behulp van de systeemtheorie 9> 

5.2. Deel van het model 

Het te bouwen model heeft, zeals gezegd, tot doel het bepalen van het 

verwachte resultaat van de verzekeraar en herverzekeraar in een bepaald 

herverzekeringscontract met zijn condities. Dit resultaat wordt voor de 

verzekeraar uitgedrukt in een percentage van het totaal door hem, van 

verzekerden, ontvangen premie-inkomen dat ender het herverzekeringscontract 

valt en in een absoluut bedrag. Voor de herverzekeraar wordt het uitgedrukt 

in een percentage van het door hem ontvangen premie-inkomen in een bepaald 

herverzekeringsscontract en ook in een absoluut bedrag. Het model zal het 

resultaat berekenen voor het komende tekenjaar, aan het begin van dat jaar. 

Het komende tekenjaar is namelijk het jaar waarvoor de condities die bij 

het contract worden aangeboden gelden. Een tekenjaar wordt gedefinieerd als 

een jaar, waaraan alle premies, provenuen, schadevergoedingen en kosten 

worden toegewezen welke betrekking hebben op transakties ten aanzien 

waarvan het risico is begonnen in dat jaar. 

Om deze output te krijgen, worden als input ingevoerd de waarden van de 

verschillende prijsbepalende en prijsbelnvloedende faktoren. De aannamen 

33 



NCM N.V. 

die bij de berekening van het resultaat gemaakt warden betreffen de 

schadegegevens. Het resultaat wordt voor het proportionele gedeelte weerge

geven, uitgaande van een verwachte schadequote van 45%, 50%, 55%, 60%, 70%, 

80% en 90%. Voor het niet-proportionele gedeelte wordt er van uitgegaan dat 

er geen schade is . 

5.3. Opbouw van het model 

Het model wordt gebouwd met behulp van de algemene systeemtheorie. In deze 

theorie wordt geprobeerd om systemen als een geheel te beschrijven. De 

grondgedachte van de systeemtheorie is abstractie en generalisatie. Hiermee 

wordt bedoeld dat een systeem wordt gedefinieerd, voordat men de elementen 

onderkent waaruit het is samengesteld. Afhankelijk van deze elementen wordt 

het systeem geplaatst in een bepaalde discipline. 

Om een model te kunnen bouwen moeten er verschillende fasen warden doorlo

pen. De eerste fase is het bekijken van het model vanuit het algemene 

prijsmodel. Het systeem wordt dan beschouwd als een grate blackbox en er 

warden waarnemingen gedaan aan de buitenkant van deze blackbox. Het doel 

van deze waarnemingen is om na te gaan welke elementen in het systeem een 

rol spelen en hoe de invloed is van deze elementen op elkaar en op de 

output variabele(n). De tweede fase is het systeem van binnen te bekijken 

en na te gaan of er nog andere relaties en faktoren een rol spelen, dan die 

welke van buitenaf zijn ontdekt. De derde stap is dan het schematisch in 

een model weergeven van de invloed van alle in de voorgaande fasen gevonden 

faktoren op elkaar en op de cash-flow van de verzekeraar en herverzekeraar. 

In de voorgaande hoofdstukken is alleen de eerste fase uitgevoerd. In 

hoofdstuk 4 is namelijk van buiten af gekeken naar de werking van het 

prijsmechanisme van de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in 

West-Europa, en dit mechanisme vormt de basis voor het te bouwen model. De 

elementen die hierbij naar voren kwamen zijn de prijsbepalende en prijsbe

invloedende faktoren in paragraaf 4.3 en de weergegeven relaties in 

paragraaf 4.3. en 4.4 .. Deze faktoren en hun relaties zijn schematisch 
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weergegeven: 

- in figuur 5.1 voor een verzekeraar; 

- in figuur 5.2 voor een proportionele herverzekeraar; 

- in figuur 5.3 en 5.4 voor een niet-proportionele herverzekeraar. 

De in deze figuren weergegeven relaties veranderen niet oftewel het model 

heeft, voor wat betreft de relaties, een stabiele struktuur. De elementen 

kunnen wel veranderen (bijvoorbeeld het veranderen van grootheid), waardoor 

het ook een dynamisch systeem is. Een dynamisch systeem is een systeem 

waarin veranderingen optreden. 

Door de gemaakte aannamen voor wat betreft de schade, vallen er elementen 

en relaties tussen de elementen weg die eventueel de hoogte van de verwach

te schade en de schadekans zouden kunnen belnvloeden. De schade is door de 

aannamen namelijk gegeven en verandert dus niet. Dit leidt tot de in figuur 

5.5 weergegeven visuele weergave van het te bouwen model voor het bepalen 

van het verwachte resultaat van een herverzekeraar in een proportioneel 

herverzekeringscontract. Dit model bekijkt de gehele portefeuille. In 

formulevorm luiden de faktoren en relaties 

· Premie·inkomen = P = bepaald bedrag; 
· Schadegegevens =LR= 0.45 * P of 0.5 * P of 0.55 * P of 0.6 * P of 0.7 * P of 0.8 * P of 0.9 * P 

(de schaden zijn de schaden na eigen behoud van de verzekerde); 
· Quota-share verdeling: 

· premie proportionele herverzekeraar = PR QS = percentage herverzekerd * P; 
· schade proportionele herverzekeraar = LR QS = percentage herverzekerd * LR; 

· Verplicht aangehouden depots (ORD): 
· ingehouden ORO= depotpercentage * PR QS; 
· teruggegeven ORD= ingehouden ORD* NCW (vaste marktrente, vrijval van het aangehouden depot) 
(NCW (interest, range) berekent de netto contante waarde van een serie toekomstige cash-flows, 
tegen een vaste periodieke rente); 

· Interest op de depots= . I = ingehouden ORD* NCW (vaste marktrente, gebeurde percentages gedurende 
de vrijvaltermijn(en) over het (restant van het) aangehouden depot); 

· Management expenses= ME= managem. exp. percentage* PR QS; 
- Tijdstip van berekening van de winstcolllllissie = CPC = aantal jaar na begin contract; 
· Herverzekeringscolllllissie =CC= herverzekeringspercentage * PR QS; 
· XLS·premie: 

· voor de proportionele herverzekeraar = XLSPH = percentage XLSP * PR QS * LV1 met LV1 = 1 als de XLS 
voor colllllon account is, anders LV1 = O; 

· voor de verzekeraar = XLSPV = percentage XLSP * (PR I+ (PR QS * LV2)) met LV2 = 1 als de XLS niet 
voor colllllon account is, anders LV2 = O; 

· Winstcolllllissie =PC= winstcolllllissiepercentage * CPR QS ·CC· LR QS · XLSPH ·ME)* (1 / 
(1 + vaste marktrente) tot de macht CPC); 
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- Cash-flow proportionele herverzekeraar = aandeel herverzekeraar * CPR QS - LR QS - CC ·PC 
- XLSPH - ingehouden ORD+ teruggegeven ORD+ I); 

- Margin QS = 100 * (CPR QS - LR QS - CC· PC· XLSPH · ingehouden ORD+ teruggegeven ORD+ I)/ PR QS). 

In figuur 5.6 is hetzelfde weergegeven voor een herverzekeraar in een 

niet-proportioneel herverzekeringscontract. Dit model bekijkt de schade 

per risico per geval. De formules luiden voor de excess of loss on own 

retention (EoLoR) en de excess of loss (EoL) 

- Premie-inkomen = P = bepaald bedrag; 
- Grenzen XLCS): 

- XLSBORDER = grens van de QS; 
- XL.eLAYER = bovengrens .e XL-layer; 
- XLS.eLAYER = bovengrens .e XLS-layer; 

- Quota-share verdeling: 
- premie verzekeraar = PR I= percentage eigen behoud * P; 
- premie herverzekeraar QS = PR QS = percentage herverzekerd * P; 

- Basic retention= BR= bepaald bedrag 
- XL premie: 

- XLP.eLAYER = percentage XLP .e layer* PR I; 
- XLP = percentage XLP * P; 

- XLS·premie = XLSP.eLAYER = percentage XLS .e layer* P; 
- Cash-flow herverzekeraar: 

- EoLoR .e layer= aandeel herverzekeraar .e XL-layer* XLP.eLAYER; 
- EoL .e layer= aandeel herverzekeraar .e XLS-layer* XLSP.eLAYER; 

- Margin: 
EoLoR .e layer= 100 * CXLP.eLAYER / XLP.eLAYER) = 100%; 

· EoL .e layer= 100 * (XLSP.eLAYER / XLSP.eLAYER) = 100%; 

Tenslotte is in figuur 5.7 het model weergegeven voor het bepalen van het 
verwachte resultaat van een verzekeraar. Dit resultaat wordt bepaald door 

de som van het verwachte resultaat van de verzekeraar in het proportionele 

gedeelte en in het niet-proportionele gedeelte. De verzekeraar is deze keer 

als laatste behandeld omdat, uit de in formulevorm weergegeven faktoren en 

relaties voor het bepalen van het verwachte resultaat van een herverzeke

raar, zo enkele formules kunnen worden opgesteld die uiteindelijk het 

verwachte resultaat van de verzekeraar berekenen. Deze formules luiden 

- Cash-flow verzekeraar: 
- voor de QS = (PR I - LR I+ PC+ CC - XLP · XLSPV + ingehouden ORD· teruggegeven ORD· I); 
- voor de EoLoR .e layer= aandeel verzekeraar * XLP.eLAYER; 
- voor de EoL .e layer= aandeel verzekeraar * XLSP.eLAYER; 
- totale cash-flow verzekeraar = cash-flow verzekeraar QS + EoLoR layer(s) + EoL layer(s); 

- Margin verzekeraar = 100 * (totale cash-flow verzekeraar / P). 
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p 

Premie-inkomen 1---------------• Quota-share verdeling 

D = exogene variabelen 

PR I 
XL-premie 

PR I, PR QS 
XLS-premie 

XLP.eLAYER(s) Cash-flow van de 
r----------• herverzekeraar van 

de excess of loss 
on own retention 

XLSP.eLAYER(s) - Cash- fl ow van de 
f----------• herverzekeraar van 

de excess of loss 

D = endogene variabelen 

Figuur 5.6 Visuele weergave van het model ter bepaling van de cash-flow van een niet-proportionele herverzekeraar 
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Interest op depots 

ORD 
ORD 

Aangehouden depots 

... .. 
I ME PC 

\.linstcommissie 

...... 
PR 0S PR 0S, LR QS 

I 
.. .. .. 

cc 
Management expenses ◄ Herverzekeringscommissie 

Cash-flow van de 
.. verzekeraar 

P PR 0S 
Premie-inkomen 

Quota-share verdeling 
PR I, LR I 

XLSPH 

LR PR I, PR QS XLSPV, XLSP.eLAYER 
Schadegegevens XLS · premie 

PR I XLP.eLAYER 
XL·premie 

D = exogene variabelen D = endogene variabelen 

Figuur 5.7 Visuele weergave van het model ter bepaling van de cash-flow van de verzekeraar 
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6. Toetsing van het voorlopige model 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal door middel van een marktonderzoek worden bekeken of 

het voorlopige wiskundige model, weergegeven in hoofdstuk 5, de realiteit 

benadert. In paragraaf 2 zal eerst worden beschreven hoe het marktonderzoek 

zal worden uitgevoerd en wat het doel ervan is. Paragraaf 3 zal de derde 

stap van het marktonderzoek, het analyseren van de gevonden informatie, 

behandelen. De conclusies die uit de analyse naar voren komen, zijn in 

paragraaf 4 weergegeven. 

6.2 Opzet en doel van het marktonderzoek 

Volgens Kotler 6
> bestaat een marktonderzoek uit de volgende 4 stappen: 

1. Formuleren van het probleem en de onderzoeksdoelstelling; 

2. Onderzoeksplan opstellen voor de informatievergaring; 

3. Uitvoeren van het onderzoeksplan: vergaren van informatie en 

het analyseren ervan; 

4. Interpreteren van de bevindingen en rapporteren. 

ad 1) 

Het probleem is of het tot nu toe opgezette voorlopige wiskundige model, 

ter bepaling van het effekt van de prijs van herverzekering op het resul

taat van de verschillende marktpartijen, een realistische weergave is van 

de werkelijkheid. Het doel is dan ook om te kijken of de volgende twee 

hypothesen waar zijn: 

- hypothese 1 : 

"De tot nu toe beschreven faktoren zijn de enige prijsbepalende 

en prijsbe1nvloedende faktoren van het prijsmechanisme van de 

herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's." 
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- hypothese 2: 

"De interakties tussen de faktoren en de invloed van de 

prijsbepalende faktoren op de cash-flow zijn juist beschreven, 

zowel kwalitatief als kwantitatief." 

De toetsing gebeurt door middel van het vergelijken en het, voor zover 

mogelijk, kwantificeren van alle prijsbepalende en prijsbeinvloedende 

faktoren die uit het marktonderzoek voortkomen. 

ad 2 en 3) 
Daar de informatie al binnen de NCM aanwezig is, hoeft deze niet meer te 

worden vergaard en is het niet nodig om een onderzoeksplan op te stellen. 

Deze informatie geeft een goede weerspiegeling van de herverzekeringsmarkt 

voor kredietrisico's in West-Europa. De informatie bestrijkt een groot 

gedeelte van het totale premie-inkomen dat vergeven wordt op deze markt. De 

informatie bestaat uit aangeboden contracten voor herverzekering en 

correspondentie tussen de verzekeraar en de herverzekeraar. Deze informatie 

is aktueel, objektief en betrouwbaar. Het is alleen zaak om uit de totale 

hoeveelheid informatie de relevante gegevens te halen. Relevant zijn alle 

gegevens omtrent faktoren die invloed hebben op het prijsmechanisme van de 

herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in West-Europa. Dit wordt per 

(her)verzekeraar, die opereert op de herverzekeringsmarkt voor kredietrisi

co's in West-Europa, bekeken. Er moet nog wel een analyse worden uitgevoerd 

op de gevonden relevante informatie. 

ad 4) 
Als laatste moeten uit de analyse conclusies worden getrokken en worden 

weergegeven. 

6.3. Analyseren van de informatie 

Per verzekeraar, waarover informatie aanwezig is en die een rol speelt in 

de West-Europese herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's, is weergegeven 
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voor welke zaken zijn herverzekeringsprogramma dekking biedt en hoe zijn 

programma eruit ziet. Dit overzicht is te vinden in bijlage 3. 

Als we eerst naar de markt als geheel kijken, is er nog een zeer algemene 

faktor die het prijsmechanisme op deze markt belnvloedt. Het betreft de 

totale gevraagde en de aangeboden hoeveelheid herverzekeringscapaciteit op 

de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in West-Europa. Bij meer 

aanbod kunnen de vragers meer eisen stellen en hierdoor enkele faktoren 

belnvloeden, andersom geldt precies hetzelfde. Grote verzekeraars op de 

West-Europese markt zijn (zie overzicht bijlage 3): 
- Allgemeine Kreditversicherung Aktiengesellschaft (AKV); 

- Gerling Konzern (Gerling); 

- Hermes Kreditversicherungs AG (Hermes); 

- Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM); 

- La Societe Francaise D'Assurance Credit (SFAC); 

- Trade Indemnity (Trade). 

De grootte van een verzekeraar is af te lezen aan het totale premie-inkomen 

dat een verzekeraar ontvangt, uit hoofde van zijn verzekeringaktiviteiten 

die hij herverzekerd. Hoe hoger dit premie-inkomen, hoe groter de verzeke

raar. Het blijkt dat deze grote verzekeraars ook zelf herverzekeringscapa

citeit aanbieden en dus tevens als herverzekeraar optreden. Aan de kant van 

de herverzekeraars zijn er dan, naast de genoemde verzekeraars, nog twee 

grote professionele herverzekeraars die een belangrijke rol spelen: de 

Swiss Re en de Munich Re. Deze twee professionele herverzekeraars zijn een 

stuk groter dan de andere herverzekeraars die op deze markt akteren. Zij 

bepalen grotendeels hoe de herverzekeringscondities eruit zien, omdat zij 

bij de meeste herverzekeringsprogramma's als leider optreden. 

Uit het gemaakte overzicht blijkt dater, naast de in hoofdstuk 4 genoemde 

faktoren, nog twee faktoren uit het herverzekeringscontract te halen zijn. 

De eerste faktor is de risicodefinitie die wordt gehanteerd. Het blijkt dat 

er geen uniformiteit is wat betreft de risicodefinitie. Dit heeft grote 

gevolgen voor ender andere de maximaal mogelijke schade per onderneming en 

dit heeft daardoor tevens invloed op het prijsmechanisme. Bijvoorbeeld bij 
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een .definitie per debiteur kan maximaal een bedrag X aan vorderingen op die 

debiteur open staan; bij een definitie per debiteur per polis kan per polis 

een bedrag Y aan vorderingen open staan, wat bij meerdere polissen tezamen 

kan leiden tot een hoger bedrag dan X. 

Als tweede faktor de eventueel gehanteerde 'loss compensation scheme' in 

het proportionele contract. Dit betreft de terugbetaling van een bepaald 

geldbedrag door de verzekeraar aan de herverzekeraar, indien de schadequote 

tussen bepaalde grenzen komt. Deze betalingen, die eventueel plaatsvinden, 

be1nvloeden de cash-flow van de verzekeraar en de herverzekeraar direkt. 

Verder blijkt uit de correspondentie tussen de verzekeraar en de herverze

keraar, dat een herverzekeraar kijkt naar de economische situatie van de 

landen waarin de verzekeraars zijn gevestigd. Er wordt namelijk door de 

herverzekeraar, bij een aangeboden contract voor het nieuwe jaar, gekeken 

naar de economische omstandigheden in het land van de verzekeraar, de 

condities in het contract en de behaalde resultaten van dit contract in het 

verleden. De economische omstandigheden zijn bijvoorbeeld van belang om een 

prognose van de schade te maken die mogelijk kan optreden het komende jaar 

en hieraan gerelateerd de gehanteerde herverzekeringscommissie. Deze faktor 

heeft daardoor invloed op het prijsmechanisme. 

Tevens is van belang hoe professioneel de verzekeraar zich, in de ogen van 

de herverzekeraar, gedraagt. Dit houdt onder andere in wat de herverzeke

raar vindt van de verzekeraar betreffende de afhandeling van schaden, het 

onderhouden van relaties met de verschillende herverzekeraars en de bekend

heid van het management. Dit heeft effekt op hoe graag een bepaalde 

herverzekeraar in het herverzekeringsprogramma van een verzekeraar stapt. 

Ook wordt door de herverzekeraar gekeken naar de grootte en inhoud van de 

verzekeringsportefeuille van de verzekeraar. Als er namelijk geen goede 

spreiding van risico's in de portefeuille van de verzekeraar zit, is het 

totale risico hoger en loopt de herverzekeraar dus meer risico. Dit heeft 

invloed op bijvoorbeeld de XL- en XLS-premie die gehanteerd wordt. Een 

ratio die wordt gebruikt om te kijken naar de spreiding in een portefeuil

le, is de maximale tekencapaciteit die in een herverzekeringsprogramma 

mogelijk is gedeeld door het premie-inkomen van het programma. Uit ervaring 
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blijkt dat hoe dichter deze ratio bij de nul zit, hoe beter de spreiding in 

de portefeuille is. 

6.4. Conclusies 

Uit het marktonderzoek komt duidelijk naar voren dat hypothese 1 verworpen 

moet worden. Het blijkt dater, naast de al beschreven faktoren in para

graaf 4.3., nog andere faktoren zijn die invloed hebben op het tot stand 

komen van de prijs van herverzekering op de herverzekeringsmarkt voor 

kredietrisico's in West-Europa. Deze faktoren zijn, gezien paragraaf 6.3.: 
- de economische omstandigheden; 

- de totale vraag en aanbod op de herverzekeringsmarkt voor 

kredietrisico's in West-Europa; 

- professionaliteit van de verzekeraar; 

- de gehanteerde risicodefinitie in het contract; 

- de eventueel gehanteerde loss compensation scheme; 

- de grootte en inhoud van de verzekeringsportefeuille van de 

verzekeraar; 

Het blijkt verder dat hypothese 2 waar is. De paragrafen 4.3., 4.4. en 5.3. 
geven zowel kwalitatief als kwantitatief een juist beeld van de interakties 

tussen de faktoren en de invloed van de prijsbepalende faktoren op de cash

flow. De in deze paragrafen weergegeven faktoren zijn echter, gezien het 
verwerpen van hypothese 1, niet de enige prijsbepalende en prijsbeinvloe

dende faktoren van het prijsmechanisme van de herverzekeringsmarkt voor 

kredietrisico's. De interakties tussen de uit het marktonderzoek naar voren 

gekomen faktoren en de al aanwezige faktoren moeten nog beschreven worden, 

evenals de invloed van de uit het marktonderzoek gekomen prijsbepalende 

faktoren op de cash-flow. De faktor loss compensation scheme is de enige 

'nieuwe' prijsbepalende faktor. Het is mogelijk dat de interakties en 

invloeden op de cash-flow die hieruit naar voren komen, de in paragraaf 5.3 
weergegeven kwantitatieve relaties zodanig beinvloeden dat deze veranderen. 

De meeste faktoren, die uit het marktonderzoek naar voren zijn gekomen, 

zijn niet of moeilijk kwantitatief meetbaar. Om dan toch de invloed van 
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deze faktoren te bepalen, worden op de uit het marktonderzoek naar voren 

gekomen faktoren, voor zover relevant, sociologische en psychologische 

theorieen toegepast. Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

49 



NCM N.V. 

7. De invloed van de uit het marktonderzoek naar voren gekomen 

faktoren op de prijs van herverzekering 

7. 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar wat de invloed is van de uit het 

marktonderzoek naar voren gekomen faktoren op de prijs van herverzekering. 

Dit zal, indien nodig, gebeuren door middel van het toepassen van sociolo

gische en/of psychologische theorieen op deze faktoren. Dit omdat in het 

onderhandelingsproces tussen verzekeraar en herverzekeraar sociologische en 

psychologische facetten een rol spelen. Paragraaf 2 zal eerst in het kort 

enkele theorieen weergeven die van toepassing kunnen zijn. In paragraaf 3 

zullen dan, indien nodig, de theorieen worden toegepast op de faktoren om 

de invloed op de cash-flow te bepalen. 

7.2. Weergave van psychologische en sociologische theorieen 

De theorieen die zullen worden weergegeven hebben betrekking op de rnachts

verhoudingen die zich kunnen afspelen tussen verschillende personen in een 

organisatie en tussen organisaties onderling. Onder rnacht verstaan Moorhead 

en Griffin 10 > de potentiele gave van een persoon of groep om een andere 

persoon of groep te kunnen be1nvloeden. Er zijn, binnen deze definitie van 

rnacht, veel soorten van rnacht te onderscheiden. De soorten .rnacht worden 

meestal beschreven in termen van rnachtsgrondslagen en in positionele rnacht 

versus persoonlijke rnacht. 

De meest gebruikte en erkende analyse naar grondslagen van rnacht is uitge

voerd door French en Raven 10>. Zij onderscheiden vijf grondslagen van rnacht 

(in organisaties): 

- legitieme rnacht: dit is macht die iernand heeft ten gevolge van zijn 

positie (in de organisatie); 

- beloningsrnacht: als een persoon zeggenschap heeft over beloningen waar 

een andere persoon waarde aan hecht, heeft hij hierdoor rnacht over die 
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andere persoon. Hoeveel is afhankelijk van de mate waarin hij 

zeggenschap over deze beloningen heeft; 

- dwang: een persoon heeft macht indien hij iemand kan dwingen iets te 

doen. Onder dwang wordt dan verstaan de mate waarin een persoon de 

mogelijkheden heeft om iemand te straffen of psychologisch of fysiek 

schade toe te brengen; 

- kennis: iemand die over veel informatie beschikt die van belang is 

voor andere personen, kan die personen be1nvloeden oftewel heeft 

macht over de betreffende personen; 

- referentie: dit is macht door middel van identificatie. Hoe meer 

respect iemand afdwingt van anderen, hoe meer macht zij of hij over 

hen heeft. 

Een andere benadering onderscheidt twee soorten macht (in organisaties): 

positionele en persoonlijke macht. Positionele macht is de macht die een 

bepaalde positie geeft, ongeacht de persoon die er zit. Persoonlijke macht 

is de macht die een bepaalde persoon heeft, ongeacht zijn positie. 

Voor het uitoefenen van macht heeft een persoon of organisatie, volgens 

Mintzberg 11
' "( 1) some source or basis of power, coupled with (2) the 

expenditure of energy in a (3) politically skillful way when necessary" 

nodig. Dit zijn de drie basiscondities. De grondslagen van macht zijn 

hierboven al genoemd. Maar wil men macht uitoefenen, dan moet men ook deze 

basis van macht gebruiken en dit kost energie. Als de grondslag formeel is, 

lijkt het of men niet zoveel energie hoeft te gebruiken om macht uit te 

oefenen. Men heeft er echter niet veel aan als men orders kan geven, 

terwijl men niet zeker weet of ze werkelijk uitgevoerd worden. Als de 

grondslag informeel is, lijkt het alsof men er meer energie in m'1e t steken, -wil er iets worden bereikt. Soms moet men deze energie echter tactisch 

gebruiken, om zo effektief mogelijk gebruik te maken van de machtsgrond

slag. Mintzberg onderscheidt dan tien groepen van personen of organisaties 

die invloed kunnen uitoefenen: 

- extern: de eigenaren van de organisatie (the owners), de leveranciers, 

klanten, handelspartners en concurrenten (the associates), de werkne

mersvakbonden (the employee associations) en verschillende publieke 
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organen, organisaties of groepen (the various publics); 

- tussen extern en intern in: de commissarissen van de organisatie (the 

directors); 
- intern: het topmanagement (the CEO's), de operators (the operators), 

technische stafspecialisten (the analysts of the 'technostructure'), 

de ondersteunende stafspecialisten (the 'support staff') en de 

verzameling van overtuigingen die gedeeld worden door alle interne 

be1nvloeders, waardoor men zich onderscheidt van andere organisaties 

(the 'ideology' of the organization). 

Weber 12 > onderscheidt drie typen gezagsverhoudingen, te weten: 

- rationeel legaal gezag: gezagsdragers in een rationeel legale 

heerschappijvorm hebben recht op gehoorzaamheid ten gevolge van 

bepaalde aan hun ambt verbonden bevoegdheden. Het is rationeel omdat 

de middelen uitdrukkelijk gebruikt worden om een doel te bereiken, 

legaal omdat het gezag wordt uitgeoefend door een systeem van 

regels en procedures. Als grondslag wordt de rechtsorde gehanteerd; 

- traditioneel gezag: een persoon heeft een bepaalde macht op grond van 

voorbestemming en gewoonte. De grondslag is traditie; 

- charismatisch gezag: deze gezagsvorm is gebaseerd op de fndividuele 

kwaliteiten van de leider. Charisma is de kwaliteit die aan een 

bepaalde persoon gegeven wordt op grond van bijzondere eigenschappen 

die hij heeft. 

Katz en Kahn 13 > geven aan dat organisaties twee aanvullende strategieen 

kunnen bewandelen om tot effektief handelen te komen. De eerste strategie 

is om zo efficient mogelijk te handelen en daardoor een voordeel te behalen 

ten opzichte van de concurrentie. De tweede strategie is het verkrijgen van 

goede relaties met anderen en daardoor voordeel te behalen ten opzichte van 

de concurrentie. Deze tweede strategie wordt ook wel de politieke strategie 

genoemd. 
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7.3. Toepassing van de theorieen op de uit het marktonderzoek naar 

voren gekomen faktoren 

In deze paragraaf zal worden gekeken naar de interakties tussen de in para

graaf 6.4. genoemde faktoren en de prijsbepalende faktoren (en daarmee de 

invloed op de cash-flow) en of deze interakties wel kwantificeerbaar zijn. 

De faktoren zullen een voor een behandeld worden. 

Als eerste de faktor economische omstandigheden. De economische omstandig

heden hebben (in)direkt invloed op de prijsbepalende faktoren. Indirekt via 

de verwachte premie-inkomsten van de verzekeraar en de verwachte schaden. 

De invloed op de verwachte premie-inkomsten en verwachte schaden en vandaar 

uit op de prijsbepalende faktoren, is kwantitatief weer te geven door 

middel van statistische berekeningen. Deze berekeningen zullen gebaseerd 

zijn op gegevens uit het verleden. Sociologische en psychologische facetten 

spelen hier geen rol. 

De faktor totale vraag en aanbod op de markt speelt pas een rol als de 

verhouding van vraag en aanbod flink doorslaat naar een kant. Er ontstaat 

dan een bepaalde machtsverhouding aan de kant die schaarste vertoont. 

Psychologisch gezien staat deze kant zeer sterk. Men kan hier spreken van 

legitieme of positionele macht. Doordat men namelijk in een bepaalde posi

tie zit, kan men meer eisen stellen dan normaal en dus de prijsbepalende 
faktoren be1nvloeden. Tevens spelen hier de door Mintzberg genoemde 

concurrenten van de organisatie een rol. Men moet er echter rekening mee 

houden dater aan de aanbodzijde twee participanten zijn die de markt 

grotendeels in hun macht hebben. De invloed van deze faktor op de prijsbe

palende faktoren is moeilijk weer te geven, aangezien niet van te voren te 

voorspellen is hoe krap of hoe ruim de markt zal zijn en het ook moeilijk 

is aan te geven, indien de situatie zich voordoet, wat de impact ervan is. 

De professionaliteit van de verzekeraar heeft invloed op de prijsbepalende 

faktoren. Het is zo dat hoe professioneler een verzekeraar akteert en hoe 

beter de relaties zijn van de verzekeraar met de herverzekeraars en 
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andersom (politieke strategie van Katz en Kahn), hoe eerder een herverzeke

raar in het herverzekeringscontract van de verzekeraar stapt. Ook het 

charisma van de leiders van de verzekeraar speelt een belangrijke rol. Het 

voorgaande zal echter niets afdoen aan de condities die de verzekeraar zal 

hanteren ten opzichte van de 'normale' herverzekeraars. Echter de twee 

grote professionele herverzekeraars, die de prijs op de herverzekerings

markt voor kredietrisico's grotendeels bepalen, kunnen wel betere condities 

afdwingen. Dit vanwege de positionele macht die zij hebben over de verzeke

raar en die ze ook tactisch gezien kunnen uitbuiten. De vraag is alleen of 

deze professionele herverzekeraars dit zullen doen en welke impact dit dan 

heeft op de prijsbepalende faktoren. De impact is moeilijk aan te geven; 

welke prijsbepalende faktoren eventueel kunnen worden be1nvloed niet. Het 

kader van het herverzekeringsprogramma zal niet worden be1nvloed, echter de 

faktoren die binnen het kader een rol spelen kunnen wel be1nvloed worden. 

Dit zijn dan de commissies, premies en de interest op de aangehouden 

depots. Ook kunnen ze bepalen of er een loss compensation scheme in het 

contract meet komen. 

De gehanteerde risicodefinitie heeft een psychologisch effekt. Een andere 

definitie kan ertoe leiden dat de herverzekeraars meer/minder risico lopen 

Hiervoor wil men natuurlijk een compensatie zien. Deze compensatie kan 

plaatsvinden voor de niet-proportionele herverzekeraars door een hogere/la

gere XL- en XLS-premie, echter ook door de basic retention aan te passen 

aan de nieuwe situatie. Tevens kan het aantal mogelijke reinstatements 

worden be1nvloed. Verder wordt hierdoor de quota-share verdeling van 

premies en schaden absoluut be1nvloed, daar de totale schade voor de 

proportionele herverzekeraars lager of hoger kan uitvallen. 

Bij het eventueel in het contract gehanteerde loss compensation scheme 

spelen psychologische faktoren een rol. Als er namelijk een loss compensa

tion scheme in het contract voorkomt, wil dit zeggen dat het mogelijk is 

dater een zeer hoge schadequote optreedt. De herverzekeraars zouden 

hierdoor afgeschrikt kunnen worden en het contract niet meer zo interessant 

vinden. De invloed van een eventuele loss compensation scheme op de cash-
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flow is echter geed aan te geven: de verzekeraar betaalt, afhankelijk van 

de optredende schadequote, de herverzekeraar een bepaald bedrag terug. Het 

loss compensation scheme wordt dan alleen beinvloed door de prijsbepalende 

faktor quota-share verdeling. 

Bij de grootte en inhoud van de verzekeringsportefeuille van de verzekeraar 

is het van belang hoe de spreiding van de risico's is, die zich in deze 

portefeuille bevinden. Hier spelen de machtstheorieen geen rol. Er. is een 

ratio die de spreiding in de portefeuille weergeeft (zie paragraaf 6.3.). 
Bij een slechte spreiding is er een grotere kans op hogere schade. Dit be

invloedt de faktoren die worden bepaald op basis van de schadekans. Dat 

zijn dan de XL-premie, de XLS-premie en het aantal reinstatements. 

In figuur 7.1 worden alle faktoren die de prijs van herverzekering oftewel 

de cash-flow beinvloeden nog eens weergegeven. Hierbij is aangegeven of de 

prijsbepalende en prijsbeinvloedende faktoren met de prijsbepalende 

faktoren interakteren en hoe. 
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Quola-share verdellng Herverzekeringscommlssle Wlnslcommlssle Basic Retention XL-premle 
PRIJSBEPALENDE FAKTOREN 
Ouoia ..:shiiie veideling X JA, - direki j fi., - direki JA, - illrekl JA, - direkl 

- absoluul - absoluul - absoluul - percenlueel 
en absoluut 

Herverzekerlngscommlssle NEE, geen lnvloed X JA, - direkl NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed 
- absoluul 

Winstcommissle NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed X NEE. aeen lnvloed NEE, geen lnvloed 
Basic Relenllon NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed X JA, - direkl 

- percenlueel 
en absoluut 

XL-premle NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed JA, - direkl X 
- absoluul 

XLS-premle NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed JA, - direkl NEE, geen invloed NEE. geen invloed 
- absoluut 

Schade nlel-proporUoneel NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen invloed JA, - direkl JA, - direkt 
- absoluul - absoluul 

Relnslalemenls NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed JA, - direkl NEE, geen invloed NEE. geen lnvloed 
- absoluul 

Depols NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

lnlerest OP de depols NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, Qeen lnvloed N ~een lnvloed NEE, Qeen lnvloed 
Loss compensation scheme NEE. geen lnvloed NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

PRIJSBEINVLOEDENDE FAKTOREN 
Premle-lnkomen JA, - lndlrekl NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

- absoluut 
Schadegegevens JA, - lndlrekt JA, - lndirekl NEE, geen lnvloed JA, - direkl JA, - lndirekl 
(uit hel verleden) - absoluul - percenlueel - absoluul - percenlueel 

en absoluut en absoluut 
Managemenl expenses NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed JA, - direkl NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

- absoluul 

Grenzen XL(S) JA, - direkt NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed JA, - direkl JA, - direkl 
- absoluut - absoluul - percenlueel 

en absoluul 
Economische omslandigheden JA, - (ln)dlrekl JA, - (in)dlrekl JA, - (in)direkl JA, - (in)direkt JA, - (ln)direkl 

- percenlueel - percenlueel - percenlueel - absoluut - percenlueel 
en absoluut en absoluut en absoluul en absoluul 

Vraag en aanbod op de herver- JA, - direkt JA, - direkt JA, - direkl JA, - direkl JA, - dlrekl 
zekerlngsmarkt voor kredietrlslco's - percentueel - percentueel - perc,mtueel - absoluut - percenlueel 
In West-Europa en absoluut en absoluut en absoluut en absoluut 
Groolle en lnhoud van de NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed NEE. geen invloed NEE. geen invloed JA, - direkt 
verzekerlngsporleteulllo - percentueel 
van de verz:ekeraar en absoluut 
Prolesslonallelt van de verzekeraar NEE. geon lnvlood JA, - direkt JA, - direkt NEE. geen lnvloed JA, - dlrekt 

- percenlueel - percenlueel - percenlueel 
en absoluul en absoluut en absoluut 

Rlslcodefinitie die de verzekeraar JA, - direkt NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed JA, - direkl JA, - dlrekl 
hanleert - absoluut - absoluul - percentueel 

en absoluul 

Figuur 7.1 : lnvloed van de prijsbeinvloedende en prijsbepalendefaktaen op de prijsbepalende faktaen na het marktonderzoek 
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XLS-premle Schade Relnslalemenls 
niet-proportioneel 

ji\, - direki j A, - dii'ekl -NEE, geen invloed-
- absoluul 

NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen invloed 

NEE, geen lnvloed NEE, aeen lnvloed NEE, geen lnvloed 
NEE, geen lnvloed JA, - direkl NEE, geen invloed 

- absoluul 

NEE. geen invloed NEE, geen invloed JA, - direkl 
- absoluul 

X NEE, geen lnvloed JA, - direkl 
- absoluut 

JA, - direkl X JA, - direkt 
- absoluul - absoluul 

NEE, geen lnvloed NEE, geen invloed X 

NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen invloed 

NEE, geen lnvloed NEE, Qeen lnvloed NEE, geen lnvloed 
NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed NEE, geen invloed 

NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed NEE. geen invloed 

JA, - lndirekl NEE, geen lnvloed JA, - lndirekt 
- percentueel - absoluul 

en absoluul 
NEE, geen lnvloed NEE, geen invloed NEE, geen lnvloed 

JA, - direkl JA, - direkl JA, - direkl 
- percenlueel - absoluut - absoluut 

en absoluul 
JA, - (in)direkt NEE. geen lnvloed JA, - (in)direkt 

- percenlueel - absoluut 
en absoluut 

JA, - direkl NEE, geon lnvloed JA, - direkt 
- percenlueel - absoluut 

en absoluut 
JA, - direkt NEE, geen lnvloed JA, - direkt 

- percentueel - absoluut 
en absoluul 

JA, - direkt NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed 
- percentueel 

en absoluut 
JA, - direkt NEE. geen invloed JA, - dlrekt 

- percenlueel - absoluut 
en absoluut 

Depols 

JA, - dl rekl 
- absoluul 

NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed 
NEE. geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed 

X 

NEE, geen lnvloed 
NEE, Qeen lnvloed 

NEE. geen lnvloed 

JA, - lndirekt 
- percentueel 

en absoluul 
NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed 

JA, - (ln)direkt 
- percenlueel 

en absoluul 
JA, - direkt 

- percentueel 
en absoluul 

NEE, geen lnvloed 

NEE. geen lnvloed 

NEE. geen lnvloed 

It... • ... ... " 
t~JE!iil:O'EIO.EUiil i(~ij . "' ..... ,,.. 

lnlereslop Loss compensallon 
de deools scheme 

NEE, geen irivloed Jii, - direkl 
- absoluul 

NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed NEE, Qeen lnvloed 
NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed 

NEE, geen invloed NEE, geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

NEE. geen lnvloed NEE, geen lnvloed 

JA, - direkl NEE, geen lnvloed 
- absoluut 

X NEE, geen lnvloed 
NEE. aeen lnvloed X 

NEE, geen invloed NEE. geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed 

NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed 

NEE. geen lnvloed NEE. geen lnvloed 

JA, - (ln)direkt JA, - (ln)direkl 
- percenlueel - absoluul 

en absoluul 
JA, - direkt NEE, geen lnvloed 

- percentueel 
en absoluul 

NEE, geen lnvioed NEE. geen lnvloed 

JA, - direkt NEE. geen lnvloed 
- percentueel 

en absoluut 
NEE, geen lnvloed NEE. geen lnvloed 
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8. Het bouwen van het definitieve model 

8 .1. Inleiding 

In de hoofdstukken 6 en 7 is nagegaan welke faktoren nog meer invloed 

hebben op de prijs van herverzekering van kredietrisico's in West-Europa 

(naast de genoemde faktoren in hoofdstuk 4). Deze faktoren zullen in dit 

hoofdstuk, voor zover mogelijk, worden toegevoegd aan het voorlopige model. 

In paragraaf 2 zal echter eerst worden beschreven wat de doelen zijn van 

het definitieve model. Daarna zal in paragraaf 3 de opbouw van het defini

tieve model worden weergegeven. Hierbij zal dan tevens worden ingegaan op 

de vraag welke prijsbepalende en be1nvloedende faktoren in het definitieve 

model zullen worden meegenomen. 

8.2. Doelen van het definitieve model 

Het definitieve model dat gebouwd wordt heeft, in tegenstelling tot het 

voorlopige model, twee doelen. Het ene doel is het bepalen van het 

verwachte resultaat van de verschillende marktpartijen in een herverzeke

ringscontract met zijn condities. Hoe dit resultaat bepaald wordt is al 

weergegeven in hoofdstuk 5, omdat dit het doel is van het voorlopige model. 

Het andere doel is een criterium te ontwikkelen, aan de hand waarvan de 

aangeboden herverzekeringscontracten met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Dit criterium, de Eijnde-ratio, geeft elk aangeboden herverzekeringscon

tract een rapportcijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe interessanter het is 

voor een herverzekeraar om in het betreffende contract een participatie te 

nemen of de bestaande participatie te vergroten. Om het rapportcijfer te 

bepalen worden, voor zover relevant, alle in de voorgaande hoofdstukken 

gevonden prijsbepalende en prijsbe1nvloedende faktoren op een af andere 

manier gekwantificeerd en daarna meegenomen in het cijfer met behulp van 

wegingsfaktoren. 
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8.3. Opbouw van het definitieve model 

Zoals in paragraaf 5.3. is weergegeven, wordt het model gebouwd met behulp 

van de systeemtheorie en moet men om een model te kunnen bouwen verschil

lende fasen doorlopen. De eerste fase, het bekijken van het model vanuit 

het algemene prijsmodel, is uitgevoerd in hoofdstuk 4. Op basis hiervan is 

het voorlopige model van hoofdstuk 5 gebouwd. De tweede fase is het systeem 

van binnen te bekijken en te kijken of er nog andere relaties en faktoren 

een rol spelen, dan die welke van buitenaf zijn ontdekt. Dit is gedaan in 

hoofdstuk 6 door het marktonderzoek. De faktoren die hierbij naar voren 

kwamen, zijn de faktoren genoemd in paragraaf 6.4. en de weergegeven 

relaties van deze faktoren in figuur 7.1. 

De eerste twee fasen zijn daarmee al uitgevoerd, echter voor de werking van 

het prijsmechanisme. Het verschil is dater voor het model dat gebouwd 

wordt, alleen gekeken hoeft te worden naar de faktoren die de cash-flow van 

een herverzekeraar be1nvloeden en die invloed hebben op de Eijnde-ratio. 

Het blijkt dan dat de prijsbe1nvloedende faktoren 

- vraag en aanbod op de markt; 

- professionaliteit van de verzekeraar 

niet mee worden genomen in het model. Dit omdat de impact van deze faktoren 

op de andere faktoren die kunnen worden be1nvloed moeilijk te voorspellen. 

Ze zijn daarom moeilijk zoniet in het geheel niet kwantificeerbaar. 

De derde stap, het schematisch in een model weergeven van de invloed van de 

faktoren op elkaar en op de cash-flow van de verzekeraar en herverzekeraar, 

is al gedaan voor het voorlopige model. Aan deze schematische weergaven 

moeten nu de uit het marktonderzoek naar voren gekomen faktoren en hun 

relaties, voor zover relevant, worden toegevoegd. Dit resulteert in: 

- figuur 8.1 voor een verzekeraar; 

- figuur 8.2 voor een proportionele herverzekeraar; 

- figuur 8.3 en 8.4 voor een niet-proportionele herverzekeraar. 

Ook voor het definitieve model geldt dat het, als gekeken wordt naar de 

58 



NCM N.V. 

.. 
Premie·inkomen 

.. 
Economische 
omstandigheden 

Schadegegevens 

Figuur 8. 1 

Interest op depots 

Aangehouden depots 

.. 
I \.linstc0ffl11issie 

L,.___..., 
Management expenses ◄ Herverzekeringsc0ffl11issie 

.. .. 
I 

Quota-share verdeling 

.. .. 
Risicodefinitie 

-. Grenzen Xl(S) 

Grootte en inhoud van de 
verzekeringsportefeuille 

XLS-premie 

.. 
I 

Schade 
niet-proportioneel 

.... 

► 

Loss compensation 
scheme 

.. .. 

Reinstatements 

...... 

LLF~•:-:,~·:J 
► 

Cash-flow van de 
verzekeraar 

.. .. .. .. 

Schematische weergave van de relaties tussen de prijsbepalende faktoren, de prijsbe1nvloedende 
faktoren en de cash-flow van de verzekeraar 

59 



NCM N.V. 

• • 

Premie-inkomen 

• 

Economische 
omstandigheden 

T 

Schadegegevens 

Figuur 8.2 

Interest op depots ,--I--•..----
h Aangehouden depots 

L---·1-----:_ _________ ~-T--~-----~ 
Winstc011111issie ~ 

Management expenses Herverzekeringsc011111issie 

• 
Quota-share verdeling 

• • 

Risicodefinitie 

T T 

Grenzen XL(S) XLS-premie 

• 

Grootte en inhoud van de 
verzekeringsportefeui l le 

• • 

L 

• 
I 

• • • 
I 

1
1 Reinstatements 1~.----, 

I T T T T 

I I 

• • 
I 

T T 

Loss compensation 
scheme 

Schade 
niet-proportioneel 

Cash-flow van 
de proportionele 
herverzekeraar 

• • 

Schernatische weergave van de relaties tussen de prijsbepalende faktoren, de prijsbelnvloedende 
faktoren en de cash-flow van een proportionele herverzekeraar 

60 



NCM N.V. 

.. 

Premie-inkomen 

.. 

Economische 
omstandigheden 

Schadegegevens 

Figuur 8.3 

Reinstatements 

.. 

Quota-share verdeling 

.. .. 
◄-

Risicodefinitie 

Grenzen XL(S) 

Grootte en inhoud van de 
verzekeringsportefeuille 

Schade 
niet-proportioneel 

.. 

Basic retention 

.. 
I 

XL-premie 

.... 

Cash - flow van de 
herverzekeraar van 
de excess of loss 
on own retention 

.. 

Schematische weergave van de relaties tussen de prijsbepalende faktoren, de prijsbeinvloedende 
faktoren en de cash-flow van een herverzekeraar van de excess of loss on own retention 
(niet-proportionele herverzekeraar) 

61 



NCM N.V. 

.. 

Premie-inkomen 

.. 

Economische 
omstandigheden 

.. 
Schadegegevens 

Figuur 8.4 

Reinstatements 

.. 

Quota-share verdeling 
,-----------► ~--------~ 

.. 

.. .. 
I 

◄----, 

Grootte en inhoud van de 
verzekeringsportefeuille 

Schade 
niet-proportioneel 

.... 

.. 
Cash-flow van de 
herverzekeraar van 
de excess of loss 

.. 

Schematische weergave van de relaties tussen de prijsbepalende faktoren, de prijsbeinvloedende 
faktoren en de cash-flow van een herverzekeraar van de excess of loss (niet-proportionele 
herverzekeraar) 

62 



NCM N.V. 11,,. • .... .. ' 
(Cl£1UO:YUZUUl1111l 

• "Ill~ ..... . 

weergegeven relaties, een stabiele struktuur heeft en dat het een dynamisch 

model is. In paragraaf 8.3.1. en 8.3.2. zal dan worden bekeken hoe het 

verwachte resultaat van een verzekeraar en herverzekeraar in een herverze

keringscontract respektievelijk de Eijnde-ratio wordt bepaald. 

8.3.1. Bepalen van het verwachte resultaat 

Het verwachte resultaat dat berekend wordt (het uitgangssignaal), hangt op 

een bepaald tijdstip alleen af van de grootte van het ingangssignaal op dat 

tijdstip en van het tijdstip zelf. Het is niet zo dat het uitgangssignaal 

ook nog afhankelijk i s van het verloop van het ingangssignaal over de 

voorafgaande periode. Dit wil zeggen dat het model een statisch gedrag 

vertoont en geheugenloos is: er wordt geen rekening gehouden met het 

verleden, er wordt alleen gekeken naar het heden. Tevens wordt voor de 

berekening van het verwachte resultaat in een herverzekeringscontract niet 

gekeken naar hoe risicovol dat herverzekeringscontract is. 

Uit het bovenstaande blijkt dan dat de volgende prijsbelnvloedende faktoren 

geen rol spelen voor de berekening van het resultaat: 

- de risicodefinitie; 

- de grootte en inhoud van de verzekeringsportefeuille 

van de verzekeraar; 

- de economische omstandigheden . 

De invloed van deze faktoren is, voor zover mogelijk, al verwerkt in de &., 
input waarden van de faktoren die nog wel een rol spelen of in de aannamen 

die gemaakt zijn. Dit geldt ook voor de schadegegevens uit het verleden. 

Het gevolg hiervan is dater aan het voorlopige model slechts een nieuwe 

faktor wordt toegevoegd: de faktor loss compensation scheme. Dit leidt tot 

de in figuur 8.5 weergegeven visuele weergave van het te bouwen model, voor 

de bepaling van het verwachte resultaat van een herverzekeraar in een 

proportioneel herverzekeringscontract. In vergelijking met hoofdstuk 5 
komen er dan de volgende formules bij of verandePen, door toevoeging van de 

faktor loss compensation scheme: 
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- Loss compensation scheme (LCS): 
- tijdstip van berekening van de LCS = CTLCS = aantal jaar na begin contract; 
- bedrag dat terug wordt betaald =PB= bepaald bedrag; 
- bedrag dat maximaal wordt terugbetaald = MPB = bepaald bedrag; 
- het LCS gaat pas in werking bij een loss ratio van ... = MINLR; 
- het LCS werkt maar tot een loss ratio van •.. = MAXLR; 
- voor de verschillende loss ratio's geldt dan dat voor een bepaalde loss ratio (LR) 

LCS gelijk is aan: 
- LCS1 * LV5 = 0 voor LR<= MINLR; 
- LCS1 * LV5 = 1/((1+interestpercentage) tot de macht CTLCS) * (LR - MINLR) * PB 

als MINLR <= LR, MINLR >= vorige gegeven LR en MAXLR >= LR; 
- LCS1 * LV5 = 1/((1+interestpercentage) tot de macht CTLCS) * (LR - vorige LR)* PB 

als MINLR <= vorige LR en MAXLR >= LR; 
- LCS1 * LV5 = 1/((1+interestpercentage) tot de macht CTLCS) * (MAXLR - vorige LR)* PB 

als MAXLR <= LR en MINLR <= vorige LR; 
- LCS1 * LV5 = 1/((1+interestpercentage) tot de macht CTLCS) * (MAXLR - MINLR) * PB 

als MAXLR en MINLR <= LR, MAXLR en MINLR >= vorige LR; 
met LV5 = 1 als er een LCS is, anders 0. 

Indien LCS1 * LV5 > MPB, dan LCS = MPB, anders LCS = LCS1 * LV5; 
- Cash-flow herverzekeraar QS = aandeel herverzekeraar * (PR QS - LR QS - CC - PC - XLSPH 

- ingehouden ORD+ teruggegeven ORD+ I+ (LCS * LV5)); 
- Margin QS = ((PR QS - LR QS - CC - PC - XLSPH - ingehouden ORD+ teruggegeven ORD 

+ I+ (LCS * LV5))/ PR QS). 

Voor een herverzekeraar in het niet-proportionele gedeelte verandert het 

voorlopige model niet. Dit omdat de faktor loss compensation scheme alleen 

een rol speelt in het proportionele gedeelte. Figuur 5.6 verandert daardoor 

niet en ook de bij deze figuur behorende formules niet. Het voorlopige mo

del voor het niet-proportionele gedeelte is dus gelijk aan het definitieve 

model. Het verwachte resultaat van de verzekeraar wordt, evenals het 
verwachte resultaat voor een herverzekeraar in het proportionele gedeelte, 

be1nvloed door de faktor loss compensation scheme. In figuur 8.6 wordt een 

nieuwe visuele weergave gegeven van het te bouwen model voor de bepaling 

van het verwachte resultaat van de verzekeraar. De volgende formule 

verandert dan door de toevoeging van de nieuwe faktor: 

- Cash-flow verzekeraar: 
- voor de QS = (PR I - LR I+ PC+ CC - XLP - XLSPV + ingehouden ORD - teruggegeven ORD - I 

- ( L CS * L VS)) 

8.3.2. Bepalen van de Eijnde-ratio 

Voor het bepalen van de Eijnde-ratio wordt voor het proportionele gedeelte 

gekeken naar het verwachte resultaat van een herverzekeraar in het aangebo-
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den herverzekeringscontract en naar hoe risicovol het aangeboden contract 

is (het contractrisico). Voor het niet-proportionele gedeelte wordt alleen /_ _ , 

gekeken naar het risico-aspekt, omdat hier het verwachte~ or de ~~./:tw 
gemaakte aannamen altijd 100% van het ontvangen premie-i~ vvJvv•- j rk'l,L- : 

~~ In paragraaf 8.3.1. is al uitgelegd hoe het verwachte resultaat van een 

herverzekaar in een aangeboden herverzekeringscontract wordt bepaald. 

Hoe risicovol een contract is, hangt af van een aantal risicofaktoren. Al vv;;:;;:.,y 
deze risicofaktoren zullen warden uitgedrukt in een 'risicocijfer', waarna 

het contractrisico wordt bepaald door de som te nemen van de gekwanti-

ficeerde risicofaktoren, vermenigvuldigd met hun weegfaktoren. Het cijfer 

'1' staat voor een laag risico en een '10' voor een hoog risico. 

De risicofaktoren, die bepalen hoe risicovol een contract is, zijn: 

- de gehanteerde risicodefinitie in het contract: In tabel 8.1. zijn 

de te onderscheiden risicodefinities weergegeven met hun risicocijfer; 

- de grootte en inhoud van de verzekeringsportefeuille van de 

verzekeraar: Hoe beter de spreiding in de verzekeringsportefeuille, 

hoe lager het totale risico is dat de herverzekeraar loopt. Een 

ratio die men gebruikt om na te gaan hoe de spreiding in een 

portefeuille is, is gelijk aan de maximale tekencapaciteit van een 

herverzekeringsprogramma gedeeld door het premie-inkomen van het 

programma (zie ook paragraaf 6.3). Hoe dichter de ratio bij de nul 

ligt, hoe beter de spreiding zal zijn in de portefeuille. Het risico

cijfer voor een bepaalde ratio wordt dan berekend door de formule 

1 + ((2 * maximale tekencapaciteit) / premie-inkomen) 

met een maximaal risicocijfer van 10; 

- waarvoor dekking wordt gevraagd in een contract naast krediet en 

cautie met een looptijd van maximaal een jaar: Deze risicofaktor wordt 

niet als prijsbelnvloedende faktor met betrekking tot de cash-flow 

genoemd. Dit omdat daar wordt aangenomen dater alleen dekking wordt 

geboden aan krediet en/of cautie met een looptijd van maximaal een 
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Tabel 8.1 : De verschillende risicodefinities met hun risicocijfer 

RISICODEFINITIES 

- per onderneming / groep van ondernemingen 

- per polis per debiteur 

- per debiteur 

verzekeraar beslist wat een risico inhoudt 

RISICOCIJFER 

1 

8 

3 

10 

jaar (korte termijn krediet en cautie). Naast deze zaken kan in een 

herverzekeringscontract echter ook dekking worden gevraagd voor andere 

zaken of een combinatie van verschillende zaken. In tabel 8.2 is 

aangegeven welk risicocijfer er vast zit aan datgene waarvoor dekking 

kan worden gevraagd. Het risicocijfer voor de 'dekking' is dan gelijk 

aan de som van de verschillende risicocijfers voor de gedekte zaken, 

met een maximum van 10. Er komt bij de berekende Eijnde-ratio 

"OVERRIDER" te staan indien er dekking wordt gevraagd voor financiele 

garanties en/of er een looptijd is van langer dan 5 jaar. Dit zijn 

namelijk zaken die de NCM als gevolg van haar beleid niet wil dekken; 

- de maximale aansprakelijkheid van de herverzekeraar per risico in 

de verschillende XL- en XLS-layers: Deze risicofaktor speelt alleen 

een rol in het bepalen van het risico van het niet-proportioneel 

gedeelte van het aangeboden contract. Hoeveel risico de herverzekeraar 

door zijn participatie in een bepaalde layer loopt, wordt bekeken door 

de 'pay-back period' van de layer te berekenen. Dit is de tijd die de 

herverzekeraar er over doet om schaden, waarvoor hij aansprakelijk is 

en die steeds de volledige dekking van de layer treffen, te 

betalen van de in dat jaar voor de betreffende layer ontvangen 

premie-inkomen. Bij de berekening van de pay-back period wordt dus 

rekening gehouden met de eventuele reinstatements die er zijn en 

met de prijs van deze reinstatements. Het risicocijfer, met een 

maximum van 10, wordt dan voor de XL-layers berekend door de formule 

1 + (aantal jaar / (2 tot de macht XL-layer nummer)) 
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Tabel 8.2 Het risicocijfer voor de dekking van andere zaken 

WAAR WORDT DEKKING VOOR GEVRAAGD? * PERCENTAGE RISICOCIJFER {?} 

IN CONTRACT 

Korte termijn krediet .. % ( .. % * 1) / 100 

Korte termijn borgtochten: 

- traditionele borgtochten .. % ( .. % * 1) I 

- overige borgtochten .. % ( .. % * 6) I 

Fidelity .. % ( .. % * 3) I 

Lease-transakties .. % ( .. % * 8) I 

Politieke risico's .. % ( .. % * 10) I 

Financiele garanties .. % ( .. % * 10) I 

Lange termijn krediet (borgtochten **>: 

* > 1 (3) en <= 2 ( 4) jaar .. % ( .. % * 2) I 

* > 2 (4) en <= 3 ( 5) jaar .. % ( .. % * 3) I 

* > 3 ( 5) en <= 4 (6) jaar .. % ( .. % * 4) I 

* > 4 (6) en <= 5 (7) jaar .. % ( .. % * 5) I 

* > 5 (7) jaar .. % ( .. %*10) I 

* 

** 
Bij een gedekt percentage van 30% of kleiner wordt het risicocijfer vermenigvuldigd met 1.25; 

Bij Lange termijn 'overige borgtochten' wordt het risicocijfer gelijk aan 

(( .. % * (6+x-1)) / 100) met x=2,3,4,5 of 10 (echter 6+x-1 mag maximaal 10 zijn). 

en voor de XLS-layers door 

1 + (aantal jaar / (5 tot de macht XLS-layer nummer)). 

De weegfaktoren voor de risicofaktoren zijn in tabel 8.3 weergegeven. 
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Tabel 8.3 De risicofaktoren met hun weegfaktoren 

RISICOFAKT0REN WEEGFAKT0R WEEGFAKTOR NIET-

PR0P0RTIONEEL PR0P0RTIONEEL 

- risicodefinitie 0.40 0.32 

- grootte en inhoud van de o. 10 0.08 

verzekeringsportefeuille 

- dekking gevraagd voor .... 0.50 o.4o 

- maximale aansprakelijkheid 0.00 0.20 

in de layers 

De Eijnde-ratio wordt nu voor het niet-proportioneel gedeelte, voor elke 

aanwezige XL- of XLS-layer, bepaald met de formule 

(11 - contractrisico) 

en voor het proportioneel gedeelte door 

½ * (11 - contractrisico) + ½ * (1 + ((9 * marge) / 0.2)). 

Er wordt gekeken naar de marge van het verwachte resultaat bij die 

schadequote die hetzelfde contract in andere, economisch vergelijkbare, 

jaren heeft gehad. Aanname hierbij is dat het contract destijds dezelfde 

condities heeft als op het moment van berekenen van de Eijnde-ratio het 

geval is. Verder zijn de in deze subparagraaf weergegeven formules en 

weegfaktoren bepaald in samenwerking met de medewerkers van de afdeling 

Herverzekering en door trial and error. 

In bijlage 4 is het definitieve model met de daarbij gebruikte formules in 

een spreadsheet weergegeven. Tevens is in deze bijlage een spreadsheet 

opgenomen die een aantal gemiddelden bepaald, aan de hand van het door het 

model berekende marges en ratio's voor de verschillende herverzekeringscon

tracten. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

9.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is een model ontwikkeld dat het verwachte 

resultaat berekent voor de verschillende marktpartijen in een bepaald 

herverzekeringscontract en dat ieder contract beoordeelt op de attraktivi

teit ervan voor een herverzekeraar. Aan de hand van dit model worden in 

paragraaf 2 conclusies getrokken met betrekking tot welke faktoren de 

meeste invloed hebben op het verwachte resultaat van de NCM. In paragraaf 3 
zal dit gebeuren met betrekking tot de Eijnde-ratio en in paragraaf 4 voor 

het ontwikkelde model zelf. Paragraaf 5 geeft tenslotte enkele aanbevelin

gen met betrekking tot (het gebruik van) het ontwikkelde model. 

9.2. Het effekt van de prijs van herverzekering op het resultaat van de NCM 

Om te kijken in hoeverre de NCM het door haar behaalde verwachte resultaat 

van haar herverzekeringsaktiviteiten kan beinvloeden, meet onderscheid 

worden gemaakt naar de beinvloeding van het resultaat van de NCM als 

verzekeraar en als herverzekeraar. 

Voor wat betreft het resultaat van de NCM als verzekeraar, is in figuur 9.1 

het effekt weergegeven van een stijging van een procentpunt van de endogene 

faktoren op het verwachte resultaat. Dit in vergelijking tot het verwachte 

resultaat behaald ender de condities van het herverzekerings-arrangement 

van de NCM voor het tekenjaar 1995 (zie bijlage 4). Deze effekten zijn 

alleen weergegeven voor de in het model meegenomen endogene faktoren, omdat 

dit de enige faktoren zijn die de NCM kan beinvloeden, en daarmee het 

resultaat. Een daling van een procentpunt heeft hetzelfde tegengestelde 

effekt, behalve voor: 

- de herverzekeringscommissie bij een schadequote in het proportioneel 

gedeelte van 55%. Een daling leidt tot een afname van 0.54% in plaats 

van 0.60% van het verwachte totale premie-inkomen van de NCM. Dit komt 
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SCHADE-QUOTE 45% 50% 55% 
ENDOGENEFAKTOREN 
Gecedeerde deel -0.08% -0.04% 0.00% 
Herverzekerinqscommissie 0.50% 0.50% 0.60% 
Winstcommissie (percentaqe) 0.04% 0.02% 0.00% 
Winstcommissie (aantal jaren) -0.07% -0.03% 0.00% 

60% 

0.05% 
0.60% 
0.00% 
0.00% 

.... ~ .. ' 
!tl"ElilE'TY,tlZEltRllll( 

• "II._ ...... 

70% 80% 

0.13% 0.21% 
0.40% 0.60% 
0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 

90% 

0.31% 
0.60% 
0.00% 
0.00% 

XL-premie -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% 
XLS-premie -0.46% -0.46% -0.36% -0.36% -0.36% -0.36% -0.36% 
Management expenses -0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Participatie in de excess of loss on own retention 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 
Participatie in de 1 e layer van de excess of loss 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 
Participatie in de 2e layer van de excess of loss 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
Participatie in de 3e layer van de excess of loss 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Figuur 9.1 : Het effekt van een stijging van 1 procentpunt of 1 jaar van de in het model meegenomen endogene 
faktoren op het resultaat van de NCM als verzekeraar (uitgedrukt in een percentage van het verwachte 
totale premie-inkomen) bij een gegeven schadequote in het proportioneel herverzekeringscontract 

door de be1nvloeding van de winstcommissie; 

- de winstcommissie, voor wat betreft het aantal jaren waarna deze 

berekend wordt, bij een schadequote van 45% en 50%. Een daling 

leidt tot een toename van 0.08% respektievelijk 0.04% in plaats van 

0.07% respektievelijk 0.03% van het verwachte totale premie-inkomen 

van de NCM. Dit komt door het berekenen van de contante waarde van 

de winstcommissie. 

Uit het bovenstaande volgt dat de herverzekeringscommissie, de XL-premie 
en de XLS-premie de meeste invloed hebben op het resultaat (ongeacht de 

schadequote in het proportioneel gedeelte). 

Voor wat betreft het resultaat van de NCM als herverzekeraar, moet eerst 

gekeken worden naar het feit of de NCM als leider in de herverzekerings

contracten optreedt of gewoon een herverzekeraar is die participeert in de 

contracten. De leidende herverzekeraars zijn de herverzekeraars waaraan de 

verzekeraar zijn herverzekerings-arrangement ter goedkeuring voorlegt, 

voordat hij het arrangement op de markt brengt. Deze leidende herverzeke

raars kunnen hierdoor invloed uitoefenen op de faktoren die de prijs van 
herverzekering be1nvloeden. De gewone herverzekeraars niet. Deze hebben 
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alleen de keuze om te participeren of niet in het desbetreffende herverze

keringscontract ender de gegeven condities. De NCM treedt als herverzeke

raar in geen enkel herverzekeringscontract echter zodanig als leider op, 

dat ze invloed heeft op de prijsbepalende condities in het contract. De NCM 

heeft dus alleen de keuze om in een bepaald contract- te participeren of 

niet. Door middel van de in het model bepaalde Eijnde-ratio kan de NCM nu 

een gegronde beslissing nemen omtrent deze keuze. 

9.3. Conclusies met betrekking tot het gebruik van de Eijnde-ratio 

De Eijnde-ratio bepaalt, zeals eerder gezegd, hoe interessant een bepaald 

herverzekeringscontract is voor een herverzekeraar door elk contract een 

'rapportcijfer' te geven. Bij de bepaling van dit rapportcijfer worden het 

contractrisico en het verwachte resultaat voor het komende tekenjaar meege

nomen. Op basis hiervan kan de NCM een gegronde beslissing nemen omtrent 

het participeren in een bepaald herverzekeringscontract. De Eijnde-ratio 

hoeft echter niet de enige faktor te zijn die de doorslag geeft. Er kunnen 
nog andere faktoren een rol spelen in het keuze-proces, bijvoorbeeld: 

- de in het verleden behaalde resultaten in het herverzekeringscontract; 

- een al bestaande relatie tussen de verzekeraar en herverzekeraar; 

- het feit dat, als men in de 'herverzekeringswereld' besloten heeft 

te participeren in een bepaald contract, men dit bij wijze van gebruik 

doet voor een langere termijn. Het is niet gebruikelijk om bijvoor
beeld alleen de 'goede' jaren als herverzekeraar mee te rnaken in een 

contract en als het dan slechter gaat, eruit te stappen. 

9.4 Conclusies met betrekking tot het ontwikkelde model zelf 

Bij de in paragraaf 2 berekende effekten van de verandering van een faktor 

op het verwachte resultaat en bij de berekening van het verwachte resultaat 

in het model zelf, moet men in gedachten houden dater in het model 

bepaalde~ ijn gernaakt. Deze zijn dater in het proportioneel 

gedeelte voor de schade een bepaalde schadequote wordt gehanteerd en dater 

in het niet-proportioneel gedeelte helernaal geen schade is. 
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Ook moet men zich bij het gebruik van het model, telkens afvragen of de in 

het model gehanteerde berekeningswijze van het verwachte resultaat nog van 

toepassing is. Het model heeft namelijk, naast de hierboven genoemde 

aannamen, de volgende beperkingen: 

- de winstcommissie wordt alleen juist berekend indien deze wordt 

berekend na 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar na aanvang van het bewuste 

tekenjaar. Verder wordt ervan uitgegaan, dat voor de berekening 

van de winstcommissie, de aangehouden depots al in zijn geheel 

zijn terugbetaald door de verzekeraar en deze hierin dus geen rol 

spelen; 

- bij de aangehouden depots moet er sprake zijn van elke keer dezelfde 

vrijvaltermijnen en elke keer hetzelfde vrijvalpercentage van het 

depot. Hierbij mogen er, bij een vrijvaltermijn van!, ½, 1 en 2 jaar, 

maximaal 8 vrijvaltermijnen zijn. Voor een vrijvaltermijn van 3, 4 en 

5 jaar wordt uitgegaan van een 100% vrijvalpercentage; 

- de loss compensation scheme wordt juist berekend in het model indien 

er een eventuele terugbetaling plaatsvindt vanaf een schadequote van 

60% en deze plaatsvindt 1, 2, 3, 4 of 5 jaar na aanvang van het 

bewuste tekenjaar. 

Deze beperkingen zijn volgens de NCM reeel en zullen de mate van hanteer

baarheid van het model vooralsnog niet verkleinen. 

Verder is het zo dat de berekende waarde van de Eijnde-ratio afhankelijk is 

van de wegingsfaktoren en formules die in het model gebruikt worden om de 

ratio te berekenen. Ook hier geldt dan dat elke keer dat men het model 

gebruikt, men zich af moet vragen of de in het huidige model gebruikte 

wegingsfaktoren en formules nog wel van toepassing zijn. Tevens zal de NCM 

moeten beslissen vanaf welke grootte van de Eijnde-ratio, de NCM het 

verantwoord vindt om te participeren in een bepaald contract. Men zal 

daarbij een trade-off moeten maken tussen het risico dat men bereid is te 

accepteren en het verwacht resultaat dat hier tegenover zal moeten staan. 

Dit laatste kan dan eventueel zijn weerslag hebben in de gebruikte formule 

voor de bepaling van de Eijnde-ratio. 
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9.5. Aanbevelingen 

II,. ..... .iii 
IIC!l'( UttYUZtUltltllf: 

• "Ill ......... 

Naar aanleiding van de in de paragraven 9.2., 9,3. en 9.4 worden de 

volgende aanbevelingen gedaan: 

onderzoek de mogelijkheden om de herverzekeringscommissie, de XL

premie en de XLS-premie zodanig te veranderen dat het resultaat van de 

NCM als verzekeraar zo positief mogelijk wordt beinvloed; 

- de door het model berekende Eijnde-ratio is een goede maatstaf voor 

de keuze of de NCM moet participeren in een bepaald herverzekerings-

contract, echter de Eijnde-ratio hoeft niet de enige bepalende 

faktor te zijn; :? 
- let elke keer bij de toepassing van het model op een herverzekerings

contract op de beperkingen van het model en of het model nog wel 

toepasbaar is; 

- pas elke keer, op basis van de opgedane ervaring, de voor de Eijnde

ratio gebruikte formules en wegingsfaktoren in het model zo aan dater 

een steeds betere contractbeoordeling plaatsvindt; 

maak, als NCM, een trade-off tussen het risico dat men wil accepteren 

en wat voor resultaat daar tegenover moet staan. Pas naar aanleiding 

van deze trade-off de Eijnde-ratio eventueel aan. 
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Verklarende woordenlijst 

Basic retention (basic amount)= dat gedeelte van het eigen behoud 

dat de verzekeraar daadwerkelijk als 

basisbedrag zelf behoudt. 

Cautie (of borgtocht) = een overeenkomst waarbij een derde zich, ten 
behoeve van de schuldeiser verbindt om aan de 

financiele consequenties van de verbintenis te 

voldoen, indien S niet zelf daaraan voldoet. 

Eigen behoud = dat gedeelte van de rechtevenredige verdeling van het 

proportionele herverzekeringsgedeelte dat de verzekeraar 

zelf behoudt. 

Financiele garantie = borgtocht waaraan geen goederen of services aan 

ten grondslag liggen. 

Herverzekeraar = de verzekeraar van de verzekeraar. 

Herverzekeren = het opnieuw verzekeren van iets dat al is verzekerd. 

Herverzekeringscommissie = het betalen van een commissie, door de 

herverzekeraar aan de verzekeraar, ter 

compensatie van de kosten die de verzekeraar 

maakt. De commissie wordt berekend als een 

percentage van het premie-inkomen dat de 

herverzekeraar ontvangt. 

Kredietlimiet = het maximum aan openstaande vorderingen op een afnemer, 

waarvoor de verzekerde bij de verzekeraar gedekt is. 

Loss compensation scheme= het betalen van een bepaald bedrag, door 

de verzekeraar aan de herverzekeraar, als 
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compensatie voor de slechte resultaten van de 
herverzekeraar in het herverzekeringscontract. 

Niet-proportionele herverzekering = de verzekeraar draagt de schade tot een 

bepaald bedrag volledig zelf en het 

gedeelte dat boven het bedrag uitkomt, 

komt voor rekening van de herverze

keraar. 

Proportionele herverzekering = hierbij is sprake van een rechtevenredige 

verdeling van premies en schaden tussen 

de verzekeraar en de herverzekeraars. 

Provenuen = de ontvangen gelden van een debiteur na uitbetaling van de 

schade-vergoeding aan de verzekerde. 

Reinstatement= het opnieuw verwerven van de dekking in het excess of loss 
contract, nadat er een schade door de herverzekeraars in 

het contract is vergoed. 

Schadequote = het bedrag van schadeuitkering als percentage van het 
bedrag aan premie-ontvangsten. 

Sliding scale= de herverzekeringscommissie beweegt zich tussen twee 

waarden, afhankelijk van de schadequote. 

Tekencapaciteit = het maximale bedrag aan kredietlimieten, dat op een 

debiteur open mag staan. 

Tekenjaar = een jaar, waaraan alle premies, provenuen, schadevergoedingen 

en kosten worden toegewezen welke betrekking hebben op trans

akties ten aanzien van het risico dat is begonnen in dat jaar. 

Verzekeraar = diegene die primair een risico in dekking neemt. 
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Verzekerde = diegene wiens risico door de verzekeraar in dekking 

genomen is. 

Verzekerde verzendingen = het totaal van de door de verzekerden ten behoeve 

van de premiebetaling gedeclareerde omzet. 

Winstcommissie = het ontvangen van een percentage van de winst die een 

herverzekeraar heeft gemaakt in een bepaald (teken)jaar, 

door het aanbieden van herverzekeringscapaciteit aan de 

verzekeraar. De winst van de herverzekeraar wordt als 

volgt berekend: 

* inkomende geldstroom: 

- inkomende premie; 

- stand eventueel aangehouden depots/dreigende schade 

aan het begin van het kalenderjaar; 

* uitgaande geldstroom: 

- betaalde commissies; 

- uitbetaalde schade minus provenuen; 

- stand eventueel aangehouden depots/dreigende schade 

aan het eind van het kalenderjaar; 

- de premie voor de excess of loss dekking, indien 

de excess of loss voor common account is; 

- de management expenses. 

XL-premie = de premie die door de verzekeraar wordt betaald voor de dekking 

van het eigen behoud (deze dekking wordt geregeld in het 

excess of loss on own retention contract). 

XLS-premie = de premie die, indien de 'XLS voor common account' is, door 

alle participanten in het quota-share contract wordt betaald 

voor de bescherming tegen schaden groter dan een bepaald 

bedrag (deze bescherming wordt geregeld in het excess of loss 

contract). 
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Bi1lage 1a: Organisatieschema NCM-groep 

I I 
Nederlandsche NCH UK 
Credietverzekering Holdings Ltd 
Maatschappij NV 

INCH Credietverz. 
v. Dost-Europa NV 

HNCM UK 
Agency Ltd 

INCH Beleggings-
en Beheermij. BV 1 NCH Credit 

Insurance Ltd 

~ BV Beleggings- en NCH Pension I 
Beheermij. van Trustees Ltd 
de Nederlandsche 
Credietverzekering 
Maatschappij NV 

INCH Holding NVI 

I I I I 
NCH International NV NCH Automatisering Rafinex BV Graydon Holding NV 

Services BV (45%) 

HNCM Kreditforsakring 
(Zweden) 

INCH Kredittforsikring 
(Noorwegen) 

- Maryland-Netherlands 
Credit Insurance 
Company Inc 
(VS) (49%) 

INCH Kredietverzekering 
(Belgie) 

- Israel Credit 
Insurance Company Ltd 
(Israel) (30%) 

- A/S EKR Eksportkredit 
Forsikringsselskab 
(Denemarken) (25%) 
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Aandeelhouders NCM-groep 

- Banken 
ABN AMRO Bank NV, Banque Paribas Nederland NV, C 
Deelnemingen -NV, Cooperatieve Centrale Raiffeise 
Boerenleenbank NV, Internationale Nederlanden Ba 
F. van Landschot Bankiers NV, MeesPierson NV en 
Nationale Investeringsbank NV 

- Schadeverzekeringmaatscha1212ijen 
AEGON Schadeverzekering NV, AMEV Schadeverzekeri 
Delta-Lloyd Schadeverzekering NV , Goudse Verzeke 
Maatschappij NV, NV Maatschappij van Assurantie, 
tering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 

LBN 
n 
nk NV, 
De 

ng NV, 
ring 
Discon-

Nationale Nederlanden Schadeverzekering NV en de NV Ver 
he Lloyd zekeringMaatschappij de Noord- en Zu id-Hollandsc 

- Overige 
NV Export-Financiering-Maatschappij, NV National 
Maatschappij, Munchener Ruckversicherungs-Gesell 
Nationale Nederlanden Herverzekering Maatschappi 
Nederlandsche Reassurantie Groep NV, SwissRe Hol 
Eidgenossische Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 
Trade Indennity Group Plc 

e Borg
schaft, 
j NV, 
ding Ltd, 
en de 
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Bijlage 1b : Organisatieschema Nederlandsche Credietverzekering Haatschappi1 NV 

jDirektiej 

Secretariaat 

I I I I I I I I I 
Human Direktie I.nformat i e Financien, Debiteuren Verkoop en Relatiebeheer Acceptatie jschade 
Resources Stafgroep Technologie Beleggingen & Risico-acceptatie ~ Externe en Verzeke- Midde l lange 

(HR) (DSG) Amsterdam Herverzekering lnformatie- inwinning Betrekkingen ringstechniek Credieten 
( !TA) (FBH) (DR!) (VEB) (RVT) (AMC) 

Bi1lage 1c: Organisatieschema afdeling FBH van NCH Nederland NV 

Afdelingsdirekteur 

- - - - - - - - - - - - - ~lnterne Controlel 

Rekening-courant 

Secretariaat 1-----+----1Stafmedewerker 

Financiele 
Administratie 

Beleggingen Declaratie Controle Herverzekering 

I 

(SCH)I Centraal 
Bestandsbeheer & 
Fac i litaire dienst 

(CBF) 

Elke afdeling heeft een management team. Dit team houdt z ich bezig met de coord inatie van de dagelijkse werkzaantieden. De leden van het managementteam zijn de 
afdelingsdirekteur van FBH, het hoofd lnterne Controle en het hoofd Financiele Administratie . Verder is lnterne Controle organisatorisch onder de afdeling FBH 
geplaatst. lnterne Controle heeft een direkte 'lijn' met de direktie van NCM Nederland NV en de Raad van Bestuur van NCM Holding NV . 
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Bijlage 2: Summiere weergave van de algemene pri1stheorie 

In de bestaande literatuur over de theorie van het proces van prijsvorming, 

op de markt voor consumptiegoederen, is er aan de ene kant de consument 

(deze vraagt naar) en aan de andere kant de producent (deze biedt aan). Bij 

het beschrijven van het proces van prijsvorming wordt als eerste ingegaan 

op de vraagkant en daarna op de aanbodkant. 

De gevraagde hoeveelheid van een produkt blijkt in het algemeen degressief 

toe te nemen naarmate de prijs daalt. De vorm van de vraagcurve is volgens 

de Oostenrijkse school 8
> te verklaren door het feit dat "de extra behoef

tebevrediging van de laatst verkregen eenheid van een geed daalt naarmate 

men meer van dit geed consumeert". Dit omdat de laatste eenheden een steeds 

minder dringende behoefte bevredigen. Dit nutsverloop noemt men de eerste 

wet van Gossen. Gossen is een voorloper van de Oostenrijkse school. Het 

princip~ is dus dat het integrale nut wel blijft toenemen bij toename van 

de geconsumeerde hoeveelheid, maar dat het nut van iedere opvolgende 

eenheid telkens minder toevoegt aan het integrale nut. Volgens de Oosten

rijkse school is daarom ook het marginale nut afnemend en kun je spreken 

van de wet van het afnemende marginale nut. De Oostenrijkse school ver

klaart met behulp van deze nutstheorie de prijsvorming. 

Marshall 14 > is het met de Oostenrijkse school eens dat de vraag voortvloeit 

uit het nut dat de consumenten aan de goederen geven. Achter het aanbod 

staat volgens hem echter de produktie en het aanbod wordt dan bepaald door 

de in de produktie gebrachte subjektieve offers. Dit heeft tot gevolg dat 

de hoogte van de prijzen niet alleen bepaald wordt door de subjektieve 

waardering van de consument, maar ook door de vorm van de kostenfunkties. 

Deze gedachtenwijze is de gedachtenwijze van de neoklassieke school. 

Hartog 8> gaat dan in op hoe men nu de vraag- en aanbodcurves kan weergege

ven, uitgaande van de theorie van de neoklassieke school en afhankelijk van 

de marktvorm van de betreffende markt. 
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De herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's in West-Europa is, zeals is 

weergegeven in paragraaf 4.2., te kenmerken als een partieel oligopolie. In 

deze bijlage zal daarom voor twee situaties worden weergegeven hoe de 

vraag- en aanbodcurves bepaald kunnen worden. Als eerste voor een monopo

listische markt omdat de theorie over de prijsvorming bij een monopolie als 

grondvorm kan worden beschouwd voor alle andere marktvormen dan volledige 

mededinging. Als tweede de oligopolistische markt omdat de herverzekerings

markt voor kredietrisico's kenmerken vertoont van een dergelijke markt. 

Algemene prijstheorie bij een monopolie 

Bij een monopolie bestaat de bedrijfstak uit een aanbieder, die de totale 

vraag tegenover zich vindt. Deze aanbieder geeft de hoeveelheden aan die 

hij bij verschillende prijzen kan afzetten, met bij een lagere prijs 

telkens een grotere hoeveelheid. Er is hier sprake van een prijsafzetcurve 

en deze valt bij een monopolie samen met de vraagcurve. 

In plaats van een prijsafzetcurve wordt ook wel gesproken over de gemid

delde ontvangstencurve. De integrale ontvangsten zijn gelijk aan het 

produkt van prijs en hoeveelheid en de integrale ontvangsten gedeeld door 

de hoeveelheid geeft de gemiddelde ontvangsten, oftewel de prijs, weer. 

Door differentiatie van de integrale ontvangstencurve ontstaat de marginale 

ontvangstencurve (het maximum van de integrale ontvangsten wordt 

weergegeven door het punt waar de marginale ontvangsten gelijk aan nul 

zijn). 

Het aantal produkten dat de monopolist produceert is afhankelijk van de 

verschillende produktiefaktoren. De producent heeft te maken met drie 

soorten gegevens te weten de technische gegevens betreffende de produktie, 

de prijs van het verkochte eindprodukt en de prijzen van de produktiefakto

ren. Hiervan is de prijs van het eindprodukt onbekend en de andere twee 

verenigen zich in de kosten. Een onderneming maakt uitgaven ten behoeve van 

de produktie, oftewel kosten. Deze kosten kunnen worden weergegeven als de 

som van de gebruikte hoeveelheden produktiefaktoren keer hun prijzen. 
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Hieruit kan men de marginale en gemiddelde kosten afleiden. 

Voor het bepalen van het evenwicht wordt uitgegaan van winstmaximalisering, 

met winst gelijk aan het verschil tussen integrale ontvangsten en kosten. 

Normaal gesproken zal de integrale kostencurve een toenemende en de 

integrale ontvangstencurve, althans in het eerste stuk, een afnemende 

helling vertonen. Het break-even point wordt gevonden door het eerste 

snijpunt van beide curven. Daarna neemt de winst bij stijging van .de 

hoeveelheid eerst toe, om vervolgens een maximum te bereiken en daarna af 

te nemen. In marginale grootheden uitgedrukt is het evenwicht bereikt bij 

het snijpunt van de marginale kosten en marginale ontvangsten. 

Algemene prijstheorie bij een oligopolie 

Het kenmerk van oligopolie tegenover volledige mededinging i~ dat de 

aanbieders groot zijn ten opzichte van de markt als geheel, zodat ze 

elkaars gedragingen bemerken en er zelfs rekening mee houden. Von Stackel

berg geeft aan dat de duopolisten kunnen kiezen tussen twee marktstrategie

en. De duopolist neemt een initiatiefpositie in, wanneer hij de prijs van 

de te verkopen hoeveelheid bepaalt aan de hand van verwachte reakties van 

de concurrent en van de verdere te verwachten gevolgen van die reakties. 

Keuze van de initiatiefpositie houdt in dat de duopolist rekening houdt met 

de invloed die hij indirekt uitoefent. Een duopolist neemt een satelliet

positie in als hij geen rekening houdt met reakties van de concurrent. 

Verder moet de duopolist nog een handelingsparameter kiezen. Hij kan kiezen 

tussen de prijs of de hoeveelheid. Het bovenstaande resulteert in zes 

mogelijkheden: 

a. beide duopolisten kiezen een satellietpositie en hanteren de 

hoeveelheid als parameter; 

b. beide duopolisten kiezen een satellietpositie en hanteren de prijs 

als parameter; 

c. beide duopolisten kiezen een initiatiefpositie en hanteren de 

hoeveelheid als parameter; 

d. beide duopolisten kiezen een initiatiefpositie en hanteren de prijs 

85 



NCM N.V . 

als parameter; 

e. duopolist A kiest de initiatiefpositie en B de satellietpositie, 

waarbij de hoeveelheid gehanteerd wordt als parameter; 

f. duopolist A kiest de initiatiefpositie en B de satellietpositie, 

waarbij de prijs wordt gehanteerd als parameter. 

Geval a is bekend als het duopolie van Cournot, geval bis het duopolie van 

Bertrand en geval c staat bekend als het duopolie van Bowley. Von Stackel

berg behandeld de gevallen e en f. 

In paragraaf 4.2. wordt aangegeven dat op de herverzekeringsmarkt voor kre

dietrisico's in West-Europa, de aanbieders dezelfde uitgangspunten hebben 

als Bowley. Bowley 15 > geeft formules die de prijs berekenen van de twee 

ondernemingen, uitgaande van winstmaximalisatie. In deze formules neemt hij 

in een faktor mee, wat de ene onderneming verwacht dat de andere zal doen. 
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Bi1lage 3· Overzicht van de verzekeraars en hun herverzekeringsprogramma . 
CAEOITINS. COMP. AKV ASEOJRAOOAA BORG CESCC CESCE COMESEC COSEC CAEOGUAR OANSK 

FACTORS Credi Bondino 

Ceded pe ,::entage In the treaus 1 us iinaiitturjilus !~.,. -..~ou~ ·u a s-so% -O!r65%end XL YU.,. asao'4 .. , 0575% a s <!5%;1([8o.5% •3 
en de XLS 90% 

Cedng commission as 30% (based on the origlnlal costs) aS25% as 41 .5% aS25% aS30% aS32.5% •2 aS20% aS34% aS20% 
Ofler treaties 35% 

Profilcommis:sion as and faeultative 20% 20% 32.5% 25% 20% n/a 26.5°4 n/a 25% 25% 

Bask: retention n/a n/a n/a ? as normal: PTS 135mo (OFL n/a ? ? ZAR2.425mo n/a 
1.9mlo) , special PTS 160mlo (OFL1 .2mo) 
(OFL 2.3 mo) and named 
PTS 160mlo·IOFL 2.6mlol 

XL(S)/SUrplus-prerrium 1 e Surplus: for domestic credit 0.33% of n/a n/a ? XL 4.2% with one free n/a ? ? XL generally In the order n/a 
iw,d rtinstatements lhe prerrium of the under this 1 e surplus reinstatement of 1,23% (but It varies), 

treaty falling Umts and 0 .36% for export with two reinstatemmts 
credit XLS generally of lhe order 
2e Surplus: for domestic credit 0.37% of of 2.9% (but It varies) , wilh 
lhe prerrium of lhe under this 2e SUrplus one reinstatement 
treaty falling llmts 

MM8Qemmt expenses as and faeultative 2% aS5% aS5% as7% ·ass-.. n/a 7 n/a as5% aS5% 

C8'culetion Oflhe 8t lhe end of lhe second underwllting year at lhe end of lhe ·-at lhe end of the lhlrd allhe ffldofihe fifii, Bt-lhe end of the second n/a at Iha end of lhe first n/a at the end ol the first at the end of Iha first 
proltcomnission first underwllting underwriting year underwriting year underwri ting year underwriting year underwriting year underwriting year 

lvear 
Maximum underwriting capacity as and Ile surplus treaty: dommtic credit as us5 500000 aStillDFL45mo as till PTS 2 ma. aStillPTS 1.5mia. (OFL21 .3 as till PTS 1 ma. as for export credit till For traditional, EU bonds m,d ZAR 34.5 mlo (OFL 16.9 See treaty structure 
for any one risk OM 600mo (OFL876mlo),exportcredlt (DFL 867550) ( dvlded bl J way of 25 (OFL 26.4 mlo), mo), special accepted limits (OFL 14.2mlo), US$ 1.5 mlo (OFL 2.6 credltESC 1 ma. (OFL 11 .4 mo), cpa::lal limit ZAR and spa::hll acceptance 

OM 300 mo (OFL 338 mlo), Investment lines) for bondng end special acceptance PTS 2.5 ma. (OFL 35.5 mo) , special accepted mo), for domeslc credt mo, special limit ESC 1.5 51 .75mlo(OFL 25.4 mo) limits. Maximal accumu 
credit OM 100 mlo (DFL 113 mlo), bonding facultatl ve acceptance till f'TS 4 mo. (OFL named limits up to PTS 5 mla. limits till PTS 3 mla. till NMpesos 3 mo (OFL ma. (OFL 17.1 mo)),eustom lation of credt and 
OM 400 mo (OFL 451 mlo), bondng on of bonding and fid<lity, 56.8 mo) . For credit (OFL 71 mo) (OFL 42.6 mlo), 1.125mio) bonds ESC 0 .5mla. (OFL 5.7 bondng OKK 300 mlo 
Morkant OM 600 mo (OFL 676 mo) and for fiddity DFL 5 mo Is the use factor named limits till PTS Surplus export US$ 1.5 mo, special Umlt ESC 1 mla. (OFL 68.8 mlo). Maximal 
fid<llty OM 40 mo (OFL 45 mlo). Maximum 30%, for everything 6 ma. (OFL 65.2 mo) mo (OFL 2.6 mo) on top (DFL 11.4mlo)),clanC accumulation of export 
cumulallve underwdtng capa:ity for Else 100%. ofaS bonds ESC 0.2 mla. (OFL 2.3 and domeslc credt 
domettc, bondng end lnvesfflent credt mo) . Maxirrum ac:cumutation OKK 200 mio (OFL 59.1 
OM 300 mo (DFL 338 mlo). Faeultalve no of bonding and c redt ESC 2 mo) 
maximum ma. {OFL 22.8 mo\ 

Deposits retained n/a 35%premum 40%prerrium deposit , do see Ile CESCE , eq.,ivalent to the fig.,re of lhe eq.,ivalent to lhe ? ? 40%premum depo!it , at •calculated on a pro 
deposit, at 3% at .. % Interest at 7% Interest ( 1993) pro'Asion for the unexpired credit treaty of 9.25%Interest rata tempods basis•, 
Interest risks on the collected CESCE at . % lnterest 

prerrium1, at 6.5% Interest 

Treaty stNCture and special as for bending and domette and expo~ as USS 500000 as, for ld<llty OFL 5 as till PTS 2 ma. as till PTS 1.5 mla. (OFL 21 .3 as till PTS 1 ma. a s export tot USS 1.5 mlc as for traditional end EU aS till ZAR13.5mo as till OKK 1oomo 
acceptance limits credit OM 50 mo (OFL 58 mlo) for any one (OFL 867550) mo, for customs and/or (OFL 28.4 mio), mo) (OFL 14.2 mlo), (OFL2.6mo) bonds ESC 1 mla. (OFL 11 .4 (DFL6.6mo) (OFL 29.5 mlo) for 
(wien applicable} nrmandOM 100mlo(DFL 113mo) fora e>cise bonds OFL 45 special acceptance XL PTS 390mlo (OFL 5.5 special accepted Surplus export on top as mo, special limit ESC 1.5 XL.ZAR 5 mlo (OFL 2.5 mlo domeslc credt , till 

group ol lrms, for Investment credit OM 50 nio, for con tract bmd1 tin PTS 4 ma. (OFL nio) on a basic retention of limits till PTS 3 mla. USS 1.5 mlo (OFL 2.6 mio ma. (OFL 17.1 mo)),custom on a bask: retention of ZAR OKK 50 mo (OFL 14.6 
mo (OFL56 mo) and for fid<lityOM 10mlo and/or supply bonds 56.Bmo) PTS 135mio(OFL 1.9mlo) (OFL 42.6mlo), as domestic till NMpesos bonds ESC 0 .5 mla. (OFL 5.7 2.425 mlo (OFL 1.2 mlo) mo) for export credit, 
(DFL 11 mo) OFL 45 mlo, for all other (special accepted limits till named limits till PTS 3mo (OFL 1.125mo) mo, special limit ESC 1 mla. XLS ZAR 13.5-34.5 mlo bondng till OKK 100 
1 • Surplus for export credit OM 50 mo kinds of bonds OFL 45 PTS 2.5 ma. (OFL 35.5 mo) , 6 ma. (OFL 85.2 mo) (OFL 11 .4 mio)), class C (OFL6.6 - 16.9mo, special mo (OFL 29.5 mlo) 
(OFL 56 mo), for domestic credit and mo and for facultatl ve wilh XL PTS 715 mo (OFL bonds ESC 0 .2 mla. (OFL 2.3 accepted limit for as till and fiddlty till OKK 
bondng DM 100mlo (OFL 113mlo), for acceptance of bonding 10.2nio) on a b asic retention nio) . Olherbondc after ZAR 20.25 mo (OFL 9.9 10 mlo (DFL 3 mlo) 
fidelity OM 10 mo (OFL 11 mlo) on top as end fid<lityOFL 18 mlo. of PTS 160mo (OFL 2 .3mo) ; approval of the leaders. mo) and for XLS ZAR Special accepted 
2e Surplus for domestc credit end bondng In case of accumulation named limits up to PTS 5 mla. as forcredt ESC 1 ma. 20.25- 51.75 mo (OFL limits for domestic 
on MarkantDM 100mlo(DFL 113mlo) for bondng OFL 45 mlo (OFL 71 mo) , -~lh XL PTS (OFL 11 .4 mlo, special limit 9.9-25.4 mlo)) credit 0KK 200 mlo 
Faeultatve obligatory treaty on top of tho and for bondng 1.57 ma. (DFL 22.3 mo) on a ESC 1.Smla. (OFL 17.1 mlo)) The layer are tor common (OFL59.1 mlo) , for 
2e surplus. For domeste credit DM 300 mo together with tac. acc. basic rete,tion of PTS 180 Maximum capacity on account of the OS export credit DKK 
(OFL338mlo}, forexportcredt DM 150 of bonding and fid<llty mo (DFL 2.6 mo)) credit and bonding together reinsurers and Ile Insurer 100 mo (OFL 29.5 mio) 
mo (169mlo), forlnvestmentcreditDM 50 OFL 45mlo. ESC 2 ma. (OFL 22.8 mlo) and for bondng OKI< 
(OFL 225 mlo), bondng on Markant OM 200 mo (OFL 59.1 mio) 
300mo (OFL338mo) and forfid<lity 
OM 20 mlo (OFL 23 mlo). f,J these amounts 
are based on a a rouD of firms 

Premum Income OM 2semo (1994,0FL 291 mo) USS 120000 OFL 11 mio ( expected ? PTS 4.1 ma. (1993,0FL56.2 ? NMpesos 22.9mio (1993, ESC 1.9 m la. (expected for ZAR 64 mo (1994, OFL OKK 66.8 m io ( 1994, 
{ only for the business covered ( expected 1995, for 1995) mo) OFL 8.6mlo) 1994, DFL21.7 mlo) 31 .4mo) OFL 20.3mo) 
under the treatv) OFL 20821?1 
Capaetty/Prenium 2.33 (OM 600 mo,t>M 258 mlo) 4.17 (US$ 500000/ 4.09 (OFL 45 mo,t)FL ? 1.22 ( PTS 5 ma ./PTS 4 ma.) ? 0.60 (OFL 5.2 mo,t)FL 1.05 (PTS 2 ma./PTS 1.9 ma. 0 .61 (ZAR51 .75mo/ 4.36 (OKK 300 mo,t)KK 

USS 120000) 11mlo) 6.6mlol ZAR64 mo) 66.6mo) 

Definition of a risk any one arm or grrup of firms eny one fim, per any one firm or grrup MY one firm or grrup l!l'IY one firm or grrup of firms any one firm or grrup 7 ? CREOGUAR Is sole j.Jdge, any one firm or grcup of 
policy of firms of firms of firms (Wlh a group of companies firms 

the j.Jdgement shall be based 
based on the lndMdual credt -
worthiness of the merrbers) 

Loss ratio 83-65% (1994) 0%(1994) 20%(1994) 62%(for 1993at 31 45%(for 1992at 30 Sept. 13% (for 1993 at 30 ? 50% (for 1994 at ok1. 1994) 62%(1994) IT/% (1992) , 39%-
March 1994\ 1994\ Seot. 1994) 1119931 

Reinsurance treaty cover domeslc end commelcial exportcredit, commelcial credit bondng, fid<lity and domestc and domestc and comme,clal bondng domastc and commeit:I8' commeit:lal domeslc and commeit:lal credit, short term domeslc 
investment credt, bondng and ldeflty lacultative acceptance comme1Clal export export credit export c redit exportcredit, bondng facultative accepted and comme,clal export 

of bonding and fid<lity credit, bonding, commelcial credit and credit, surety bonds and 
faeultaave accepted bondng guarantees and 
business 

,., ,., .. 
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EGAP EDGENOS EXIM GENERALI GERLING HERMES ICIC INTERBORG KEMPER MAPFRE MUSINI NAMUR 
SWSI Frer,ce 

as10.,. •4 -s 'OS80% as ;,u.,. en surplus as75%iin OSt~.,., 1 em 2e XLS 0565.,. 059614 1 e xl.686.92%, 10570% 054~ ,,,_, credt 60%;"boncfs70% 
85% surplus 90% 95% en de 3e m 4e XLS 2e XLS 89.56% and consumercredlt 40% 

75% 
QS28% as 37.5% as 37.5%, OS27.5% SectieA: 40%0S, as slidng scale OS32.5% as 35%and OS40% n/a OS30% OS35%en OS slldng !'Cale 28-40%, 

Surplus 35% 36% for surplus 37.5%-27.5% brokerage 2.5% brokerage pro\Aslonal commission 30•,4 
Sectie B: 33.5% as, 2.5% 
31%for surplus, 2.5% 
brokerage on gross 

n/a as and Surolus 25% as and Surolus 25% 20% n/a n/a 20% 20% 25% n/a n/a 20% n/a 
n/a CHF 1.2mo FF 1.2mlo n/a n/a n/a n/a US$ 200000 n/a n/a n/a ? ? 

(OFL 1.6mo) (OFL 400000) (OFL 347020) 

n/a XL: 3% XL: 4.5% n/a n/a ? Axed preniumincome: xl 1.s% n/a 1eXLS 0.8125%of the 1 e XLS 4.35% (mlnlmd ? ?XL? 
1eXLS: OM 8.99mlo(OFL orlgnal gross net PTS 31 mo (IJFL 440200)) le XL 1.29% (mnlmal BEF 17.J 
10.1 mo), 2eXLSOM retained prerrlum 2eXLS 1.10%(minlmd mo (OFL 944000)) 
7.71 mo (OFL8.7mo), Income (minima BEF PTS 8 mlo (OFL 113600)) 2eXL 1.25%(mnlmal BEF 17.~ 
3e XLS OM 2.9 mo (OFL 6.5 mlo (OFL 0.35 mo) 3e XLS 0.56% (mlnlmll mo (OFL 971880)) 
3.3 mlo) and lhe 4e XLS 2e XLS minima! BEF? PTS 4 mlo (OFL 56800)) 3e XL 0.72% (mnlmal BEF 9.61 
OM 1.22mlo(OFL 1.4mlo) Each 1 rEinst atemmt 1 e XLS 2 and 2e and 3e mo (OFL 526000)) 
~I layers do have one XLS have 1 relnstatemmt 1 e and 2e XL 2 rEinslaternents 
rtinstatemmt and 3e XL 1 rEinstatemmt 

n/a OS5% OS2% QS5% n/a n/a ass% QS5% OS5% n/a n/a OS5% n/a 

n/a ? ? at lhe end of lh• n/a n/a at lhe end ol lhe first at the end of the at the end of lhe first n/a n/a at the end of the n/a 
fifth underwjtin g underwriting year first underwriting underwriting year first underwntin g 
veer year vear 

CZK 1S0mlo as till CHF 4 mio as tin FF 6mo QStillUS$3mo Bonding end n~rmal OM 120mo (OFL For lhe as and lhe layers USS 2mlo OFL 15 mlo for ? For domestic credit In PTS 200mlo BEF 2.5 mlj. (OFL 136.5 mlo) 
(OFL 9.4 mo), (OFL5.3mo) (OFL2mlo) (OFL 5.2 mo) credit ITL 5 mla. (IJFL 135mo) for OM 600 mo (OFL 676 mlo) (OFL3.5mo, bondng and Spain PTS 1.5 ma. (OFL (OFL2.8mo) for comme,clal short term 
special Mmlt CZK Surplus tor credt Surplus FF8mo 5.3 mlo), surplus domeslc and The ma,dmal underwriting special limit US$ guarantees, OFL 3 nio 21 .3 mo, special llmlt PTS credit Incl. consumercredt, 
2so mo (IJFL on top of as CHF (OFL 2 mlo) on top bondng ITL 20 ma. exportcredit and capacity amounts to OM 1 4mo(IJFL6.II for lacultative 3 ma. (OFL 42.6mo)) , In _ BEF 1 ml( (OFL 54.6 mo) for 
15.8mo) 4mo (IJFL5.3 of OS (OFL 21.4 mlo), credit bondng, for bill. (O~L 1.13bill.), v.ith mo)) acceptance of bonding Por1ugal PTS 0.5 ma. (OFL bondng and for medum and 

mo) (lac.) ITL 1.5ma. (OFL fidelity OM 6 mlo special accepted limits and guarantees 7.1 mlo) . For export credit long term credit. For lac. 
Surplus CHF 10 1.6 mlo), credit ~easing, (OFL 6.8 mo) . to OM 3 bill . (OFL 3.38 bill.) In Spain PTS 1 mla. (IJFL acceptance BEF 500 mo (ll FL 
mo (OFL 13.2 mlo) Instalment credt, MA>dm&I accumu- 14.2mo) and In Por1ugal 27.3 mo). Maximal 
for bondng, CHF 3 mortgage guar.) ITL 3 lation OM 246 mlo PTS 0.5ma. (OFL 7.1 mlo) eccumulatlon for commerclN 
mo (OFL 4 mlo) ma. (OFL 3.2 mlo) (OFL 277 mlo) rlsk BEF 2.5 ml( (OFL 136.5 
forftdellty rrio) . See further •5 

n/a 50%premum 50%prenium n/a n/a ? n/a 40%prerrium 40% prerrium deposit , ? 45% prerrium deposit, 40%prerrium 40% prenium deposit, with 
deposit, at deposit, v.ith .. % from deposit, at at an Interest rate of at 6% Interest deposit, at 6% the same Interest as the great 
.%lntereIt the money market 6%interest 1.5% bdow lhe rate Interest Belgium banks pay for 

a interest received on so-called 3-ma,th deposit of capital 
•~ deoost• account 

as tin czK 150 as till CHF 4 mlo QStillFF6mo OStillUSS3mo as for sect . A: bondng 0Still0M30mo as till OM 100mio OS till USS as tillOFL 3mlolor 1eXLS BEFS0-100 as till PTS 1oomo as till PTS OS till BEF 30(0FL 1.6 mo) or 
mo (OFL 9 .4 mo, (OFL5.3mo) (OFL2mlo) (OFL5.2mo) and normal credit Ill 5 (OFL 33.8 mlo, (OFL 113mlo) 2mo (IJFL3.5 facultati ve accepla'K:e mo (OFL2.7-5.Smlo) (OFL 1.4mo) 200mo (IJFL BEF 100mo (OFL5.5mo) 
special Hmil CZK Xlfor CHF 2.4 XL for FF 3.4 mo ma. (OFL 5.3mlo), special limit till 1eXLSOM 100-21'.lOmo rrio, spa:lal ~mlt of bonding and 2eXLS BEF 100-125 1 e XLS PTS 100-400 mo 2.8mlo) ? XL BEF 30-100 mlo (OFL 
2SO mo (IJFL mo (OFL 3.2 mo) (OFL 1.1 mo) on credit (leasing, lnstalm. OM 60 mlo (OFL (OFL 113-225 mo) tillOM4mo guarantees, till OFL 1 S mo (OFL 5.5-6.8 mlo) (OFL 1.4-5.7mlo) 1.6-5.Srrio) forcredit, 
15.8mo)) on a bask: a bask: retmtlon credit, mortgage g..,ar.) 67.6mo)) for 2e XLS OM 200-400 mo (OFL6.9mo)) rrio for bondr1g and 2e XLS PTS 400-600 mo contract stems from 19867 

retention or CHF of FF 1.2mo (IJFL ITL 3 mla. (OFL 3.2 mlo), domeslc and (OFL 225-451 mo) guarantees (OFL5.7-8.5mlo) le XL BEF 100-200mo 
1.2mlo(OFL 1.6 400000) credit (lac.) ITL 1.5 mla. exportcredit and 3e XLS OM 400-520 mo 3eXLS PTS 600-600mo (OFL5.5-10.9mo) 
mo) Surplus FF6mo (OFL 1.6mo) bondng. For (OFL 451-566 mo) (OFL 8.5-11.4 mo) 2e XL BEF 200-500 mo 
Surplus for credt (OFL 2 mlo) on top as for sect. B: bonding fidelity till OM 6 4e XLS OM 520-000 mo (OFL 10.9-27.3 mlo) 
on top of as CHF of OS lntematlonal as sect. A mo (OFL6.8mo) (OFL 586-676 mo) 3e XL BEF 500-880 mo 
4mo(IJFL5.3 bondng Surplus OM 30 The layers are PML based (OFL27.3-48mlo) 
mo) Surplus on bondng mo (OFL33.8 (Probably Maximal Loss) XL for credit and bmding 
Surplus CHF 10 (section A and B) up mo, special limit and are for common 
mo (OFL 13.2 mlo) to ITL20mla. (IJFL21.4 OM 60 mlo (OFL acount of the as retnsurer 
In excess of CHF mo) 87.6mo) for and the Insurer 
200000/500000 for bondng, export 
bondng, CHF 3 anddomestc 
mo (OFL 4 mlo) credit 
lorftdelity 

OFL 820000 CHF 19.2 mlo ex- ? USS 4.9mlo ITL 17.3 mla. (expected OM 167.9mo OM 493.6 mo (expected US$ 2.7mio OFL S.25mo BEF 800 mo (expectec PTS 5.6 bill . (expa:ted for PTS 11 rrio ? 
(expected in eluding ftdelity, for ( 1993, OFL 8.5 1995, 0 FL 18.5 mlo) (1993) for 1995) (expected 1995, (expecled for 1995) for 1995, OFL 43. 7 mlo 1995, OFL79.5mla.) ( expected for 
1994) 1994 OFL25.4mlol mol OFL 4.7mio) 1994) 
19.27(0FL 15.8 0.73(CHF14mlo/ ? 0.61 (USS 3 mo/ 1.4S(ITL 2Smia.µTL 1.47 (OM 246 mo/ 1.22 (OM 600 mo/OM 1.48 (USS 4 mo 2.86 (OFL 15 mo/OFL 0.16(BEF 125mo/ 0.54 (PTS 3 ma./PTS 5.6 18.18(PTS 200 ? 
mo/OFL 820000) CHF 19.2 miol US$ 4.9mlol 17.3ma.l OM 167.9mo) 493.8mio) US$ 2.7mio) 5.2Smo) BEF800mo) ma.) mo/PTS 11 mlo 
any one firm For bonding the Per j.Jdcial entity any one firm or ? per j.Jdiclal entity any one firm or grrup of per buyer any one firm or grrup per buyer "MAPFRE Is sole j.Jdge• ? ? 
or group of total commilmmt grrup of firms firms of firms 
ftrms pergrrup, forcredlt 

per policy per buyer 

4%(1993) 67%(1994) ? ? 65-70% (expa:ted for 159% (1993, OS) 1126%(1993) 44%(1993! ? 0%(1994) ? ? ? 
1993) 

short term domestc .,d domeslc .,d commefcial credit and bonding domeslc and comme,clal domeslc and commelClal bondng, guara,,tees credit and bonding comme,clal domestc and bondng domestc and export credit, 
comme,clal commelcial expor1 commelcial export export credit export credit, export credit, lnvesbllent- domestc and and facultallve (no political risks, export credit bondng and consumer 
credit credit, bonding credit bondng credit and lncorring export credit, acceptance of bonding financial guarantees credit 

(construclon bonds, (commercial) facultatl ve business and bondng and guarantees and Amekan surety 
fidelity and other) Incoming treaty business (no financial business). It's an e,cell 

: Quaraitees) retro- treaty 
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NCM OKV SEG_ARG SEGUAEXP SFAC SIAC SIC 

QSond XL ti0%, ,us,,,,, .. ...~ov~ 1uS116% uS35% aSriiax:-?o'.4 as for paymmt 
1 e XLS 97%, 2e guarantees 50% and 
95%and 3e90% for the rest 75% 
as slldng ,cale as 26%. II 1he undeiwitin year as 30%en 2.5% aS30% aSrrinlmal 28% as 30% dira:t aS34% 
37.5%-33.25% 1994 brings profils or 3% of brokerage (cost based) and 2.5% Open cover 27.5% 

more, It wlll be 28% indirect 

25% 30% 25% 20% 20% n/e as 32.5% and oom cover 2s•;. 
OFL 1.75rrio 7 n/a n/a n/a n/a n/a 

XL6.75% 7 n/a n/a le XLS 0.95- 22% n/a 7 
1eXLS 3% 2eXLS 0.65% 
2eXLS0.7% 3eXLS 0.45% 
3eXLS 0.25% 4eXLS 0.20% 

aS4% aS2% aS10% aS5% aSO% n/a OS and opm cover 5•4 

at the end of the at lhe end of 1he lrst at 1he end of Ile at the end of tut at the end of the n/a at the end of the 
fifth underwilln g underwrillng year first underwriting fifth underwilin g first underwriting second underwriting 
vear .veer vear vear vear 
OFL 360 rrio (spocial as tiU OS 120rrio (DFL 19nio) USS 200000 aStiUUS$1 .5 FF 350 mio (DFL Indirect ITL 5 Surety bonds ITL 30 mia. 
limit OFL 400 nio) for domeslc credl (special limit (DFL347=) nio (DFL 2.6 rrio) 117.6 mlo) per rria . (OFL 5.3 (special JTL 60mla.), 

OS 200mlo (DFL 31 .8nio)), special limit USS deblor, FF 1500 rrio) and drect customs e.a ITL 15 nia. 
OS 50 nio (D FL 6 mio) for 2.5 mio (OFL 4.3 nio (OFL 524.2 ITL 7 mia. (OFL (spa:181 JTL 30mla.), 
exportcredlt, OS 100mio(DFL nio) rrio) per group of 7.5mlo) paymEnl guar. ITL 3 mia., 
15.9 nio) for bonding (special ftrms credit ITL IOrria . (special 
limit OS 200rrio (DFL 31 .6mio)) ITL 20 rria.), fidelity ITL 
forftdelllyOS 10rnlo(OFL 1.6 1 rria ., surely export US$ 
rrio) and OS 15 nio (DFL 2.4 2 nio and temp. org. ITL 
nio) forlnstalmtntcredil 20 mla. Maximal total 
See fur1her •7 accumulation ITL 30mla . 

n/a 100% prerrium deposit, at 4% 25%prenium 35%prerrium 40%prerrium as pro~ded by as pro~ded by Italian 
Interest deposl\ at5% deposit, at deposit, wlh 1he Italian law, at law, Wth 1he Hme lnte-

Interest 10%inlerest same Interest as 6.5% inlerest rest as the prime lending 
the capital market rate ol 1he Italian Bank 
in Paris - 0.25% -1% 

as till OFL 30 rrio aStillOS 120rrio (DFL I9rrio) as till US$ aStillUS$I.5 as tot FF .. mio as drecttill as for surety ITL 30 nia . 
XLlorOFL 10.25 for domes le credl ( special llmll 200000(DFL rrio (DFL 2.8 rrio) 1e XLS for an Ind. ITL 7 mia. (OFL (OFL 32 nio), for 
mlo on a bask: OS 200 mlo (DFL 31 .6 rrio)), 347020) special llmil US$ deblor FF 37-350 7.Smlo) and customs e.a. lTL 15 mia 
retention of OFL OS 50 rrio (D FL 6 mlo) for 2.5 mio (DFL 4.3 rrio (OFL 12.4- 117.6 Indirect tin Ill 5 (DFL 16 rrio), payment 
1.75rrio export credit, OS 100 mlo (DFL nio) rrio) , for• grrup FF rria . (OFL 5.3 guarantees ITL 3 nia . 
1eXLSOFL 15.9nio) for bonding (special 74-350 rrio (OFL nio) (DFL 3.2 rrio) , lorcredil 
30-100 rrio Nrnlt OS 200nio (DFL31 .6mlo)) 24.9-117.6 mio) ITL 10 rria. (DFL 10.7 
2eXLSOFL forftdelilyOS 10mio(OFL 1.6 2e XLS for • grrup rrio) , for fidelity ITL 1 
100-200mio rrio) and OS 15 rrio (DFL 2 .4 FF 350-700 rrio (DFL rria . (DFL 1.1 mio), for 
3eXLSDFL mlo) for Instalment credit 117.6-235.2 rrio) surety export US$ 2 mio 
200-360mlo credit OS 15 mio 3e XLS for a grrup (OFL 3.5 rrio) and for 
(special limit DFL FF 700-1130 mio temporary org. ITL 20 
200-400mlo) (DFL 235.2-379.7 rnlo rria . (DFL 21 .4 rrio) 
The layers are for 4e XLS for a grrup Special lirril lor surely, 
common account FF I130-15!1Jrrio customs e.a. and 
ot lhe as reinsurers (DFL 379.7-524.2 mio credit: double the 
and the tnsurer XLS forcommom amount mentioned 

account as reinsu-
rers and the lnsu rer 

OFL 367 rriljoa, OS 115mio(expecled 1993, US$ 500000(ex- USS I25000 FF 1949.4 rrio (1994, ITL 7.5rrilj . 7 
( expected 1995) DFL 16.3rrio) peeled for 1995, ( expected 1995, DFL 655rrio) ( expected 1993, 

DFL 867550) OFL 216888) OFL 8.0mio) 
1.11 (DFL 400 mlo/ 1.74(0S200nio/OS I15rrio) 0.40 (US$ 200000/ 20.00(USS 2.5 1.25 (FF 1949.4 / FF 0.93 (JTL 7 rrilj./ ? 
OFL 359nio) USS 500000) rrio,USS 125000) 1500mio) ITL 7.5 rrili) 
any one firm or grwp any one firm, e,cept the grwp any one firm or any one firm or per p~icy per debtor no delnition any one firm or grwp 
of firms Metro Is seen as one firm grwp of firms grwpoffirms of firms 

47%(1994) 7 7 7 7 ? ? 

commelcial domestc domeslc and export credit, commedal export short term short term bondng (drect bondng (surety,cusloms, VAT 
and exportcredlt, instalment credl, bondng and credit commedal commeiclal and Indirect & Misc.), commercial credit, 
constn.,clon w,d custom ftdelily domestc eredt domestc credt accepted) fidEilly, payma,t guarantees, 
bonds, facuttative acc. of surety export and temporary 
lacutlative acc. ol 1he organizations 
above -- ·•-·--

SPE STIWOGA TRADE 

·as'?o'-4 ias,514 aS-s5%,lelITTi5'k;Tex[ 
97.5%en de 3een 4e 100% 

aS28% aS30%, 2.5% OS slidng scale 36%-30'%, 
buildJp com. and pro!Jslonal commission ratio Is 
1.5% brokerage 33%, 1 % brokerage for Heath on 

as, 5%on XL's 

n/a 30"4 45% 
n/a n/a GBP 2.25mlo (DFL 6.1 mio) 

n/a n/a 1eXL 2% (minima GBP 1026000, 
OFL 2781999) 
2e XL 1.45% (rrinlmal GBP 743850 
OFL 2016949) 
3e XL GBP 270000 (DFL 732105) 
4e XL GBP 168750 (DFL 457566) 
1eXL2 rEinstatema,ls (one free) , 
2e, 3e and 4e XL 2 reinstatemmts 

n/a aS5% aS3% 

n/a at fle end of the at the end of the third 
second underwriting year 
underwritina vear 

SKK 100 OFL 5rrio GBP 150rrio (DFL406.7rrio) 
rrio(DFL (spa:lal limit DFL 
29.5rrio) 10mio) 

n/a n/a n/a 

aStillSKK as till DFL 5 mio as till GBP 75rrio (DFL 203.4 rrio) 
IOOrrio (spa:lal limit OFL 1 e XL GBP 4.5 mlo (OFL 12.2 rrio) 
(OFL29.5 10mio) on a basic retmti on of GBP 2.25 
rrio) nio (DFL 6.1 rrio) 

2e XL GBP 6. 75-13.5 mlo 
(DFL 16.3-36.6 mio) 
3eXLGBP 13.5-22.5mio 
(DFL 36.6-61 mlo) 
4e XL GBP 22.5-33.75 rrio 
(OFL 61-91.5 mio) 
1eXLS GBP 75- ... mio 
(DFL 91 .5- ... mio) 
2e XLS GBP ... -I50nio 
(DFL ... -406.7 rrio) 
XLS for common account of the 
as reinsurers and the lnsu rer 

OFL 64640 OFL l .5mio GBP 116rrio (expected 1995, 
(1993) ( expected 1995) DFL 314.5 mio) 

456.37 6.67 (DFL 10 rrio/ 1.29(GBP 150mio/GBP 116rrio) 
OFL l .5mlo) 

any one firm MY one firm or any one firm or grcup of cone ems 
or group grwp of firms with centralised financial control 
of firms 

0% (1994) ? ? 

short term drect accepted domeslc and export credit 
commedal bondng (bid, 
export performance, 5% 
credit and maintenance 

.... ~ ~ ~ 
li:0E!!lEJ1E:UU'tl11(~! 

• ""I~ ...... 
TRYG ZIMBABWE 

Q:,ano 1u~ :,JV;,oeanCI Ole 
surplus 72.5% XL95% 

as and aS35% 
surplus 20% 

25% 25% 
"prorate ZS600000 
temporis" (DFL 127500) 

XL: 10% 

as and n/a 
sumlus 5% 
at the end of at the end of the 
the first under first underwriting 
wlttinQyear lvear 
asHOKK Z$6mio 
100nio (DFL (DFL 1275000) 
29.5rrio), 
surplusDKK 
100nio (DFL 
29.5rrio) 

n/a 40%prerrium 
deposit for as 
and XL, al 15% 
Interest 

aStillOKK aStillZ$6rrio 
100rrio (DFL (DFL 1275000) 
29.5rrio) XLZS 2.4mlo 
SurplusOKK (DFL510000) on 
IOOrrio (DFL a bask: retmtion 
29.5, only for of Z$0.6mio 
bonds and (DFL 127500) 
named ricks) 

OKK 11 .Smio ZS 11 rrio (expec-
(expected led 1995, aS, DFL 
1995) 
17.39 

23375Q9 
0.55(Zs'~ 
ZS 11 rriol 

a very •sole j.Jdge" 
narrowty 
delned 
grrup 
delnition 
7 7 

bondng short term 
(lradtional, domeslc, Import 
supply, EU, and export 
customs comme,clel credit 
en e,clse, 
r,nf n f" liti,... n l) 
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There'• made a standard for lhe dlffera,t treaties: we distinct lhe quota-share treaty (OS), the cover on own reta,tion (XL) , the special e,cess ol lo!a treaty (XLS) and the surplus treaty. 
Rates of exchaige es at december 1994. 

-0 = own rettn•on In t,e c:JJOla-share treaty minimal OFL 500000forcontract- aid supplybonds, minimel OFL 150000 for all the other bonds, minimal OFL 200000 for fidelity and DFL 100000 for facultative accepted business 
For risks olOFL 1 tin 2 mlo the ow, reta,tion Is maximal 60% and for risks e,ceedlng DFL 2 mio maximal 50% · 

*1 = 83%1n export quota share, 86.5%In domeslc q.Jota share end 91 .5%In the export surplus 
•2 = 35% for the quota share treaties, 25% for facultative placed business and 30% for the surplus treaty 
0 3 = 70% for cred11, 70% for bondng till DKK 30 rrio, 80% for bending till DKK 100 rrio (DFL 29.5 mlo) and 85% for bending till DKK 200 rrio (DFL 59. 1 mlo) 
•4 c 30%forloues 1n CHF IIOOOOO(DFL 105840q, 65%forlosses from CHF 800000till CHF2 rrio (DFL 1058400-2646000), 80%forlosseselrom CHF 2 mlo till CHF 4 rrio (DFL2640000-5292000) . I, the surplus 90% 
•5 = 30%forlosses tin FF 1.2 rrio (DFL 403200), 65%forlosses from FF 1.2 rrio till FF 2.8mlo(DFL 403200-940800), 80%1orlosses from FF 2.8miotill FF 6mlo (DFL 940800-2016000) . h the surplus 90% · 
•&=for political risks lhe mMmumcepaclties are: underwriting limits per country form EEF 500nio to BEF 100nio (DFL 27.3mloto 5 .Snio) forpoU1ical risks, 

underwriting limit or BEF 100mio (DFL 5.5mlo) for political risks per policy and or BEF 300 mlo (DFL 16.4 rrio) per sub-continent for war risks. 
•7 = the political risks are divided In two categories. The maxirrum capacity or a country limit for A-countries amoun1s OS 250mio (DFL 39.8 rrio), 

for B countries OS 50 rrio (D FL 8 mlo) 

Us1 or abbrevlalons: 

-n/a 
-mio. 
-mia. 
-bill . 

not eppUcabte 
mnion 
rrilllard 
bilNon 

90 

.... .- '" ' !UE'~Jtt:VUJUtl11i;,1 . ~ .... ..,.. 
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Bi1lage lJ • Weergave van het definitieve model 

REINSURANCE-TREATY OF: 

- INPUT 

Expected premium income 

Quota share distribution: - own retention 
- ceded 

Sliding scale ceding commission 
H"YES": 
- ceding commission by a loss ratio of 45% 
- ceding commission by a loss ratio of 50% 
- ceding commission by a loss ratio of 55% 
- ceding commission by a loss ratio of 60% 
- ceding commission by a loss ratio of 70% 
- ceding commission by a loss ratio of 80% 
- ceding comrrission by a loss ratio of 90% 
If 'N0°: 
- ceding commission 
Profit commission 
Calculation time of the profit commission 

Retained depots 
Release (at the and of the term) 
Term of release 
Interest on the depots 

Market interest 

Loss compensation scheme 
Ceding company takes back 

of losses included between the loss rates cf 
Maximum pay back 
Calculation time less compensation scheme 

XL-premium total 
- le layer 
- 2e layer 
- 3e layer 
- 4e layer 
- Se layer 
- 6e layer 

XLS for common accourt 
XLS -premium total 
- ie layer 
- 2e layer 
- 3e layer 
- 4e layer 
- Se layer 
- 6e layer 

Reinstatements 
- 1e XL-layer 
- 2e XL-layer 
- 3e XL-layer 
- 4e XL-layer 
- Se XL-layer 
- 6e XL-layer 
- le XLS-layer 
- 2e XLS-layer 
- 3e XLS-layer 
- 4e XLS -layer 
- Se XLS-layer 
- 6e XLS -layer 

Management expenses 

Participation reinsurer in ceded Quota-share 

Participation in Excess of loss on own retention 
- le layer 12xs 1.75 
- 2e layer ·xs 
- 3e layer xs 
- 4e layer xs 
- 5e layer xs 
- 6e layer XS 

Participation in Excess of loss 
- le layer 100 XI 30 
- 2e layer 200 XI 100 
- 3e layer 360 XI 200 
- 4e layer xs 
- 5e layer XI 
- 6e layer xs 

(for the layers : mio xs mio) 

Definition of a risk 
- groupdefinilion 
- per policy per debtor 
- per debtor 
- insurer wiU be so~ j~dge 

Scope o1 the treaty 
- short term credit 
- long term credtt 
- short term bonding: 

- traditional bonds 
- remaining bonds 

- long term bonding: 
- traditional bonds 
- remaining bonds 

-fidelity 
- lease transactions 
- political risks 
- financial garantees 

The loss ratio used for the cak:ulation of the 
Eijnde-ratio of the quota share 

Maximum underwriting capacity 

NCMNV YEAR: 

367,192,000.00 OFL 

40.00% of 100'4 
60.00% of 100'4 

YES 

37.50% of 100'4 of 
37.50% of 100'4 of 
37.50% of 100% of 
37.50% of 100'4 of 
35.17% of 100'4 of 
33.25% of 100'4 of 
33.25% of 100% of 

na of 100% of 
25.00% 

5 year/years 

na of 100% of 

1995 

60.00% 
60.00% 
60.00% 
60.00% 
60.00% 
60.00% 
60.00% 

60.00% 

60.00% 
na 01100% of retained depot 
na year/years 
na 

8.00% 

NO 
na 
na and 
naOFL 
na year/years 

6. 75'4 of 100% of 
6.75% 

na 
na 
na 
na 
na 

YES 
3.95% of 100'4 
3.00% 
0.70% 
0.25% 

na 
na 
na 

1 for 100% premium 
na for 100% premium 
na for 100% premium 
na for 100% premium 
na for 100% premium 
na for 100% premium 

1 for 100% premium 
na for 100% premium 
na 1or 100% premium 
na for 100% premium 
na tor 100% premium 
na tor 100% premium 

4.00% of 100'4 of 

1.00% of 100% of 

Reinsurer 
40.00% of 100'4 

na of 100'4 
na ol 100'4 
na of 100'4 
na of 100'4 
na of 100% 

3.00% of 100% 
5.00% of 100'4 

10.00% of 100% 
na ol 100'4 
na of 100'4 
na of 100'4 

YES 
NO 
NO 
NO 

YES 99.00% 
NO 

YES 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

45.00% 

400,000,000.00 OFL 

0.00% 

1.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

na 

40.00% 

& 
& 
&· 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 

60.00% 

60.00% 

Insurer 
40.00% 01100'4 

na of 100% 
na of 100% 
na of 100% 
na of 100'4 
na of 100'4 

3.00% of 100'4 
5.00% of 100% 

10.00% of 100'4 
na of 100'4 
na of 100% 
na of 100% 

na year/years 

na year/years 
na year/years 

DATE: 

0 for free 
na for tree 
na fer free 
na for free 
na for tree 
na for free 

0 for tree 
na for tree 
na 1or tree 
na for free 
na for free 
na for free 

.... All' .. ,I. 
1'(iEiJIE1VOtEr.·E110(;:, 

• 'Ill ......... 

11-08-1995 
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- OUTPUT REINSURER: 
- COMPUTATION OF THE MARGIN FOR THE PROPORTIONAL REINSURER 

Loss rat io 

45.00% 
50.00% 
55.00% 
60.00% 
10.00• .. 
80.00% 
90.00% 

Margin 
(in •.4) (in absolute figures) 

11 .93% 262,728.25 DFl 
7.78% 171 ,313.50 DFl 
3.55% 78,211 .90 DFl 

-1 .45% (31 ,945.70)DFl 
-9 .12% (200,854.02)DFl 

-17.20% (378,942.14)DFl 
-27.20% (599,257.34)DFl 

Score on the riskfactors: 
- scope of the treaty 
- dispersion in the treaty 
- used riskdefenition 

Eiinde- ratio: 

- COMPUTATION OF THE MARGIN FOR THE REINSURER OF THE 'EXCESS OF LOSS ON OWN RETENTION' 

Loss Layer Margin Max. liability per any one risk 
(in%) {in absolute figures) 

0.00 1 100.00% 3,965,673.60 DFl 4,100,000.00 DFl 
0.00 2 na na na 
0.00 3 na na na 
0.00 4 na na na 
0.00 5 na na na 
0.00 6 na na na 

Total 3,965,673.60 DFl 4,100,000.00 DFl 

Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 
Score on the riskfactors : 
- scope of the treaty 1.0 NA NA NA NA 
- dispers ion in the treaty 3.2 NA NA NA NA 
- used riskdefenition 1.0 NA NA NA NA 
- maximum liability layer 1.5 NA NA NA NA 

Eijnde-ratio: 9.7 NA NA NA NA 

- COMPUTATION OF THE MARGIN FOR THE REINSURER OF THE 'EXCESS OF LOSS' 

Loss Layer Margin Max. liability per any one risk 
(in%) (in absolute figures) 

0.00 1 100.00•,. 330,472.80 DFl 2,100,000.00 DFl 
0.00 2 100.00% 128.517.20 DFl 5,000,000.00 DFl 
0.00 3 100.00% 91 ,798.00 DFl 16,000,000.00 DFl 
0.00 4 na na na 
0.00 5 na na na 
0.00 6 na na na 

Total 550,788.00 DFl 23,100,000.00 DFl 

Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 
Score on the riskfactors : 
- scope of the treaty 1.0 1.0 1.0 NA NA 
- dispersion in the treaty 3.2 3.2 3.2 NA NA 
- used riskdefenition 1.0 1.0 1.0 NA NA 
- maximum liability layer 2.3 2.6 2.4 NA NA 

Eiinde- ratio: 9.6 9.5 9.5 NA NA 
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1.0 
3.2 
1.0 

8.1 

Layer 6 

NA 
NA 
NA 
NA 

NA 

Layer 6 

NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
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NCM N.V. 

OUTPUT INSURER : 
'- COMPUTATION OF THE MARGIN FOR THE INSURER 

Loss ratio 

45.00% 
so.co•,. 
55.00% 
60.00% 
70.00% 
60.00% 
90.00% 

Margin 
(in%) (in absolute figures) 

41 .19% 151,264,507.30 DFl 
36.66% 142,046,362.01 DFl 
36.22% 132,996,942.40 DFl 
34.22% 125,653,102.40 DFl 
26.62% 105,624,734.40 DFl 
23.67% 66,914,346.40 DFl 
19.67% 72,226,666.40 DFl 

- COMPUTATION OF THE MARGIN FOR THE INSURER OF THE 'EXCESS OF LOSS ON OWN RETENTION ' 

Loss Layer Margin Max. liability per any one risk 
(in•,.) (in absolute figures) 

0.00 , 100.00% 3,965,673.60 DFL 4,100,000.00 DFl 
0.00 2 na na na 
0.00 3 na na na 
0.00 4 na na na 
0.00 5 na na na 
0.00 6 na na na 

Total 3,965,673.60 DFl 4,100,000.00 DFl 

- COMPUTATION OF THE MARGIN FOR THE INSURER OF THE 'EXCESS OF LOSS' 

Loss Layer 

0.00 1 
0.00 2 
0.00 3 
0.00 4 
0.00 5 
0.00 6 

Total 

Margin 
(in %) (in absolute figures) 

100.00% 330,472.60 DFl 
100.00% 126,517.20 DFl 
100.00% 91 ,796.00 DFl 

na 
na 
na 

na 
na 
na 

550,766.00 DFl 

- TOTAL MARGIN FOR THE !NSURER OF THIS TREATY 

Loss rat io as 

45.00% 
so.co•,. 
55.00% 
60.QQ•,. 
70.00% 
60.00% 
90.00% 

Margin 
(in %} (in absolute figures) 

42.42% 155,760,966.90 DFl 
39.91% 146,562,643.61 DFl 
37.45% 137,513,404.00 DFl 
35.45% 130,169,564.00 DFl 
30.05% 110,341,196.00 DFl 
24.90% 91,430,606.00 DFl 
20.90% 76,743,126.00 DFl 
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Max. liability per any one risk 

2,100,000.00 DFl 
5,000,000.00 DFl 

16,000,000.00 DFl 
na 
nl 

na 

23,100,000.00 DFl 
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NCH N.V. 

MARKETAVERAGES OF THE DIFFERENT REINSURANCE-TREATIES FOR THE REINSURER 

Company Underwrling Margin for the OS-treaty, as a percertage, by a loss-ratio of ... Eijnde-ratio 
year 45'lb 50'lb 55'l(, 60'lb 70'lb 80'lb 90% forthe as 

NCMNV 1995 11 .93'l(, 7.78% 3.55% -1 .45% -9.12% -17.20% -27.20% 8.1 
SFAC 1995 19.52% 15.45% 11 .39% 7.33% -0.97'lb -10.97% -20.97% 5.7 
CREDIT GUARANTEE 1995 13.89% 9.99'lb 6.12% 1.54% -8.46% - 18.46% -28.46% 8.6 
CESCC 1995 25.90% 21 .79% 17.68% 13.57% 5.00% -5.00% -15.00% 6.6 
HERMES 1993 16.64'lb 12.40% 8.50'lb 4.44'lb -5.00% -15.00'lb -25.00'lb 3.6 
HERMES 1995 15.65% 11.48'lb 7.52% 3.10% -6.90% -16.00% -26.00% 4.6 
TRADE 1994 15.39% 11 .41'lb 7.63'lb 5.04'lb -0.43'lb -10.43% -20.43% 7.1 
TRADE 1995 12.99% 10.14'lb 6.24'lb 6.66'lb -0.22% -10.22% -20.22% 8.3 

Marketaverages 16.49% 12.55% 8.63% 5.03% -3.26% -13.02% -23.02% 6.5 

94 

The loss ratio used for Eijnde-ratio for the .. . 
the calculation of the 1eXL 2eXL 3eXL 4eXL 5eXL 
Eijnde-ratio of the as 

45.00% 9.7 
60.00% 
45.00% 9.1 
70.00% 
90.00% 
90.00% 
55.00% 9.3 9.3 
45.00% 9.1 9.3 9.0 9.0 

62.50% 9.3 9.3 9.0 9.0 NA 

6eXL 

NA 

... . .- .. ' 
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Eijnde-ratio for the ... 
1 e XLS 2e XLS 3e XLS 4e XLS 5e XLS 6e XLS 

9.6 9.5 9.5 

9.5 9.7 

8.8 9.1 
8.0 6.3 

9.0 9.2 9.5 NA NA NA 




