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Datakwaliteit betreffende rapporteringsonderdeel S.06.02 (zogenaamde « lijst van activa ») 
 
 

Toepassingsveld 

Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. 
Verzekerings- of herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze mededeling heeft als doelstelling om de ondernemingen bewust te maken van de vereiste 
datakwaliteit betreffende het kwantitatieve rapporteringsonderdeel S.06.02 (zogenaamde “lijst 
van activa”). 

 

Geachte mevrouw  
Geachte heer 

 

Gedurende de voorbereidende fase op Solvency II, heeft de Bank geobserveerd dat het kwantitatieve 
rapporteringsonderdeel (QRT) S.06.02 (hierna “de lijst van activa”) van sterk ontoereikende kwaliteit was 
voor tal van verzekeringsondernemingen en –groepen.  

Hierbij wenst de Bank het belang van de lijst van activa te benadrukken. Dit rapporteringsonderdeel vormt 
de basis om vanuit toezichtsstandpunt tal van macro-economische, statistische en prudentiële analyses 
uit te voeren.  

De Bank wenst het risico te beperken dat de Solvabiliteit II rapportering van de lijst van activa, die voor de 
verzekeringsondernemingen en -groepen het eerst dient te worden gerapporteerd in mei 20161 nog 
steeds van ontoereikende kwaliteit is. De beperkte set van validatieregels momenteel voorzien in de 
EIOPA taxonomie m.b.t. dit rapporteringsonderdeel, waarborgt onvoldoende een kwaliteitsvolle check 
van de betreffende rapportering.  

 
1 Voor de verzekeringsondernemingen  en -groepen wordt de eerste rapportering van de lijst van activa gedurende 

Solvabiliteit II verwacht ten laatste op respectievelijk 26 mei 2016 en 7 juli 2016, met als referentieperiode het 
eerste kwartaal van 2016 (31 maart 2016). 
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Om een degelijke kwaliteit van deze lijst van activa te garanderen, wenst de Bank de verzekeringssector 
te herinneren aan de gedetailleerde vereisten die in de technische bijlagen van de 
rapporteringsonderdelen worden weergegeven (de zogenaamde “log-bestanden”). De log-bestanden 
werden tevens bijgevoegd als bijlage aan deze mededeling. Bovendien heeft de Bank een reeks 
controles opgelijst waaraan de lijst van activa dient te voldoen. Deze lijst van controles is gebaseerd op 
de specificaties die zijn uiteengezet in de log-bestanden en zijn toepasbaar op zowel de voorbereidende 
fase als op Solvabiliteit II. De verzekeringsondernemingen en -groepen worden geacht deze controles uit 
te voeren vooraleer ze de lijst van activa aan de Bank opleveren. De lijst met controles vindt u hieronder.  

 

Controle item Instructies 

1. CIC De CIC is de classificatie code die wordt gebruikt om de activa te 
classificeren volgens de “CIC Table” van de relevante annex. De CIC 
code heeft als format twee letters gevolgd door twee cijfers. De derde 
positie van de CIC code geeft de activa klasse weer. Deze 
classificatie dient overeen te stemmen met de classificatie van de 
“Asset categories” van de relevante annex. Bovendien dient deze 
classificatie overeen te stemmen met de classificatie van de activa in 
de balans (QRT S.02.01). 

Bijvoorbeeld: de som van de Solvency II waarde van alle activa die in 
de lijst van activa volgens de derde positie van de CIC code 
geclassificeerd zijn als overheidsobligaties, dient overeen te 
stemmen met de waarde van de overheidsobligaties zoals 
gerapporteerd in de balans. 

2. Maturity date De onderneming dient de ISO 8601 format te respecteren bij het 
rapporteren van de vervaldag: yyyy-mm-dd.  

3. External rating Alvorens NA/NR in te vullen, dient de onderneming te verifiëren dat 
de rating werkelijk niet bestond op de referentiedatum, bij haar 
relevante ECAIs (voor CIC categorieën 1,2,5 en 6).  

4. Duration Voor de activa in CIC classes 1, 2, 4, 5 en 6 dient de residual 
modified duration te worden ingevuld.  

5. Acquisition price De prijs waaraan het actief werd verworven dient te worden ingevuld. 

6. Asset ID code & Asset ID 
code type 

De asset ID code en de asset ID code type dienen volgens het 
correcte formaat te worden ingevuld. Indien beschikbaar, dient de 
ISO 6166 code van ISIN te worden gerapporteerd.  

7. Asset held in unit linked 
and index linked funds 

De onderneming dient voor alle activa aan te duiden indien het gaat 
om activa die worden aangehouden in het kader van Tak 23 
producten of niet.  

8. Portfolio Indien de onderneming intern een gescheiden beheer hanteert, dient 
ze dit onderscheid te rapporteren op basis van de gesloten lijst uit het 
relevante log-bestand. 

9. Currency De ISO 4217 code dient te worden ingevuld aan de hand van de 
gesloten lijst uit het relevante log-bestand. 
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10. Valuation method De waarderingsmethode dient te worden gerapporteerd op basis van 
de gesloten lijst uit het relevante log-bestand. 

11. Asset pledged as 
collateral 

Indien activa worden aangehouden in de balans die dienen als 
onderpand, dient dit te worden weergegeven op basis van de 
gesloten lijst uit het relevante log-bestand.  

12. Item title De naam van het actief dient te worden ingevuld (of het adres in 
geval van vastgoed).  

13. Issuer name, code, 
sector, group, country 

De informatie inzake de emittent dient volgens de specificaties te 
worden ingevuld. 

Zoals reeds vermeld zijn deze controles niet exhaustief. De overige en meer gedetailleerde vereisten 
kunnen worden gevonden in de relevante log-bestanden in bijlage.  

 

Tot slot wenst de Bank mee te delen dat deze lijst van controles m.b.t de lijst van activa niet betekent dat 
de datakwaliteit van de andere rapporteringsonderdelen van ondergeschikt belang is.  

Een kopie van deze mededeling wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling 
gericht. 

Hoogachtend 
 

 

 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 

 

Bijlagen: 2 

 


