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Voorbereidingsfase van Solvabiliteit II-verlichting van de rapportering
Wijziging van de circulaire D221 van 25 oktober 2002 en van de circulaire CBFA_2010_30 van
21 december 2010

Toepassingsveld
Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
Herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
Verzekeringsholdings
Gemengde verzekeringsholdings
Samenvatting/Doelstelling
Inlichtingen bettreffende Solvabiliteit I rapportering die kunnen weg vallen tijdens de
voorbereidingsfase van Solvabiliteit II.
Beschikbaarheid van de documentatie over de rapportering in XBRL-formaat tijdens de
voorbereidingsfase van Solvabiliteit II.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Tijdens de voorbereidingsfase van Solvabiliteit II zal de rapportering door en het toezicht op de
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en –groepen op grond van de bestaande Solvabiliteit Iregeling blijven verlopen. Dit betekent dat tijdens de voorbereidingsfase zowel een Solvabiliteit Irapportering als een Solvabiliteit II-rapportering moeten worden voorgelegd.
De Bank heeft onderzocht in welke mate de rapportering over Solvabiliteit I beperkt kon worden zodat de
extra kosten en de extra werklast die deze situatie met zich brengt, zoveel mogelijk kunnen verlicht
worden vanaf heden, voor de volledige inwerkingtreding van Solvabiliteit II. Omwille van de noodzaak
voor de Bank om toezicht te kunnen blijven houden op de naleving van de Solvabiliteit I-vereisten,
kunnen er echter maar een beperkt aantal collecties worden opgeheven.
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De rapporteringen die weg zullen vallen of blijven behouden, zijn de volgende:
Kwantitatieve rapportering (OneGate)
In de tabellen van de statistieken Leven worden de collecties C1, C2, D, G en H1 tot en met H8
opgeheven. De collecties Rentabiliteit, die deel uitmaken van de collectie Jaarrekening in OneGate maar
die algemeen beschouwd worden als deel uitmakend van de statistieken Leven, blijven behouden.

1.9.1. Statistiek Leven in België
Collectie A : Aanvullende statistieken.
Collectie B : Productie en incasso.
Collectie C1 : Afgezonderde fondsen.
Collectie C2 : Beleggingsfondsen.
Collectie D : Aangeslotenen en renteniers.
Collectie E: Toestand van de risicokapitalen en vergelijking met de solvabiliteitsmarge.
Collectie F : Brutosterftekansen.
Collectie G : Bruidsschat- en geboorteverzekeringen.
Collectie H : Collectie H1 ... H8 (gegevens over de driehoeken).

Behouden
Behouden
Schrappen
Schrappen
Schrappen
Behouden
Behouden
Schrappen
Schrappen

Rapportering E-corporate
De rapporteringen die nu reeds worden opgeheven, zijn de volgende:

Documenten "Techniek Leven"
Aanvullende gegevens Leven
Herverzekeringsbeleid Leven
Verslaggeving van de actuariële functie
Onderschrijvingsbeleid Leven
Winstdelingsplan Leven
Rapportering renterisico
Tarificatiebeleid Leven
Vragenlijst technische voorzieningen Leven

gedeeltelijk schrappen
behouden
behouden
schrappen
behouden
behouden
schrappen
schrappen

Wat de aanvullende gegevens Leven betreft, worden in de volgende tabellen rapporteringen opgeheven:

Aanvullende gegevens Leven
Inhoud
Gemiddelde intrestvoet
Gegevens en vooruitzichten met betrekking tot de voorziening voor het renterisico
Actuariële analyse van het resultaat
Embedded value - Appraisal value
Normvergelijking
Gegevens betreffende de afgezonderde fondsen
Gegevens betreffende de berekening van de risicoklassen van de beleggingsfondsen
Vooruitzichten voor de resultatenrekening
Zillmering
Gemiddelde looptijd
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schrappen
behouden
behouden
schrappen
schrappen
schrappen
schrappen
behouden
schrappen
behouden

Gegevensverzameling
In haar circulaire van 24 januari 2014 heeft de Bank de sector eraan herinnerd dat de gegevens enkel via
het XBRL-protocol aan de Bank mogen worden verstrekt, en dit vanaf de volledige inwerkingtreding van
de nieuwe prudentiële Solvabiliteit II-regeling.
Voor de voorbereidende maatregelen, en dus niet voor Solvabiliteit II, heeft de Bank de ondernemingen
ten stelligste aanbevolen de gegevens over de gestructureerde kwantitatieve rapportering aan de Bank
mee te delen in XBRL-formaat, waarbij het mogelijk blijft gebruik te maken van CSV en Data Entry, indien
nodig.
Alle informatie over de rapportering van de voorbereidende maatregelen in XBRL-formaat is beschikbaar
op onze website: http://www.nbb.be/OneGate > «Documentatie» > «Domein INS – XBRL
rapporteringen».
Deze maatregelen zijn voor het eerste van toepassing bij de overdracht van de jaarlijkse gegevens van
het boekjaar 2014.
Hoogachtend

Luc Coene
Gouverneur

NBB_2015_06 – 4 februari 2015

Circulaire – Blz. 3/3

