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Bijkomende rapportering van standaard formule cijfers voor ondernemingen met een goedgekeurd 
(partieel) intern model 
 
 
Toepassingsveld 

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. 

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die tot een groep naar Belgisch recht in de zin van 
artikel 339, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen behoren, 

Ondernemingen naar Belgisch recht die tot een financieel conglomeraat naar Belgisch recht in de zin van 
artikel 340, 1° van de voornoemde wet van 13 maart 2016 behoren, 

Bijkantoren van verzekeringsondernemingen uit derde landen die in België verzekerings- [of 
herverzekerings]activiteiten verrichten. 

Deze circulaire is van toepassing op verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand zoals 
gedefinieerd in artikel 15, 79° van de voornoemde wet van 13 maart 2016. Voor deze ondernemingen 
dient « De Bank » te worden vervangen door « de Controledienst voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen » zoals gedefinieerd in artikel 15, 84° van dezelfde wet. 

Deze circulaire is niet van toepassing op de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 275, 276 of 
294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016. 
 
Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire betreft de bijkomende rapportering van standaard formule cijfers voor ondernemingen met 
een goedgekeurd (partieel) intern model. 

Juridische basis 

De wet : wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen. 
 
  



 
 

Circulaire – Blz. 2/2 NBB_2016_02 – 5 januari 2016 

Geachte mevrouw  
Geachte heer 

Op basis van artikel 654 § 1 van de wet, heeft de Bank bepaald dat tot 31 december 2017 alle 
verzekeringsondernemingen de boven- en ondergrens van het minimumkapitaalvereiste (MCR) dienen te 
berekenen op basis van de kapitaalvereisten zoals berekend onder de standaard formule. Bijgevolg 
dienen alle verzekeringsondernemingen, inclusief diegene die gebruik maken van een (partieel) intern 
model, de kapitaalvereisten correct te berekenen onder de standaard formule.  

Volgend op de voorgaande bepaling, schrijft de Bank voor dat, op basis van artikel 167 § 7 van de wet, 
alle verzekeringsondernemingen en –groepen die gebruik zullen maken van een door de Bank 
goedgekeurd (partieel) intern model, bijkomend aan de rapportering van de kapitaalvereisten zoals 
berekend onder het interne model, ook de kapitaalvereisten zoals correct berekend op basis van de 
standaard formule jaarlijks aan de Bank dienen te rapporteren, minstens tot en met 31 december 2017. 
Dit laat de Bank toe om bij de ingang van het nieuwe prudentiële regime, een objectieve vergelijking te 
bekomen op basis van de kapitaalvereisten zoals berekend onder de standaard formule. Na afloop van 
deze periode zal de Bank de afweging maken deze bijkomende rapportering al dan niet te behouden.  

Meer bepaald zal van de onderneming verlangd worden dat ze de volgende kwantitatieve onderdelen 
rapporteert op basis van de standaard formule: 

S.25.01 - Solvency Capital Requirement 

S.26.01 - Solvency Capital Requirement - Market risk 

S.26.02 - Solvency Capital Requirement - Counterparty default risk 

S.26.03 - Solvency Capital Requirement - Life underwriting risk 

S.26.04 - Solvency Capital Requirement - Health underwriting risk 

S.26.05 - Solvency Capital Requirement - Non-life underwriting risk 

S.26.06 - Solvency Capital Requirement - Operational risk 

S.27.01 - Solvency Capital Requirement - Non-life and Health NSLT catastrophe risk 

Hiertoe zullen deze rapporteringsonderdelen apart benoemd worden in OneGate en zal, in de daartoe 
voorziene cel,  telkens ‘artikel 112’ standaard  op ‘Ja’ aangeduid staan. Voor de rapportering met 
betrekking tot referentiedatum 1 januari 2016 (“day-one rapportering”), dient enkel het kwantitatieve 
rapporteringsonderdeel S.25.01 bijkomend te worden opgeleverd. De nodige technische documentatie is 
terug te vinden via “http://www.nbb.be/OneGate”, vervolgens “documentatie” en tot slot “domein INS - 
XBRL rapporteringen: SII_D1S, SII_QES, SII_QRG, ...”. 

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

Hoogachtend  

 

 

 
 
Jan Smets 
Gouverneur 


