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Vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen 
 
Toepassingsveld 
Verzekeringsondernemingen die onderworpen zijn aan de wet van 13 maart 2016 op het statuut 
van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en die actief zijn in 
de takken Leven en Arbeidsongevallen. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire betreft de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende 
voorzieningen, doorgaans « knipperlichtvoorzieningen » genoemd. 

 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Onder de Solvabiliteit I-regeling moesten de verzekeringsondernemingen op grond van artikel 31, § 3, 
tweede lid van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit en 
punt 1, a, 2de lid, 2de streepje, 1° van bijlage VI bij het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende 
algemeen betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, op statutair niveau "aanvullende" 
voorzieningen (doorgaans “knipperlichtvoorzieningen" genoemd) aanleggen ter dekking van het 
renterisico waaraan zij voor bepaalde types overeenkomsten zijn blootgesteld.   
 
Na de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hierna "de controlewet"), die zorgt voor de omzetting 
van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende 
de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), werd 
beslist de prudentiële bepalingen van Solvabiliteit I inzake de aanvullende voorzieningen te behouden in 
het boekhoudkundig kader. 
 
Zo bepaalt het koninklijk besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 
1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (hierna ‘’KB 
Jaarrekening’’) voorzichtigheidshalve en omwille van de continuïteit, dat de aanvullende voorzieningen 
die onder Solvabiliteit I zijn gevormd, in de statutaire jaarrekening behouden blijven bij de overgang naar 
Solvabiliteit II en daarna ook aangevuld blijven worden zolang het renterisico blijft bestaan. Aangezien het 
nieuwe Solvabiliteit II-raamwerk specifieke vereisten oplegt met betrekking tot het reglementair eigen 
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vermogen ter dekking van het renterisico, bevat dit nieuwe KB Jaarrekening vereenvoudigde bepalingen 
inzake de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen. 
 
Deze vereenvoudiging komt tot uiting in een aanpassing van het mechanisme voor het verlenen van 
vrijstellingen van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen, dat beter werd afgestemd 
op Solvabiliteit II (KB Jaarrekening art. 34quinquies, § 4):  
 
"In afwijking van de derde paragraaf, stelt de Nationale Bank van België een verzekeringsonderneming, 
op haar aanvraag, vrij van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening die volgens de 
hierboven bedoelde methode wordt berekend, op voorwaarde dat haar reglementaire 
eigenvermogensvereisten als vastgelegd in of met toepassing van de wet van 13 maart 2016 op het 
statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen voldoende gedekt zijn 
zonder dat zij een beroep moeten doen op de overgangsmaatregelen van de artikelen 668 en 669 van de 
genoemde wet. 
 
De Nationale Bank van België legt aanvullende voorwaarden op voor de toekenning of het behoud van 
deze vrijstelling wanneer de toestand van de onderneming en de marktvoorwaarden dit noodzakelijk 
maken. » 
 
De dekking van alle reglementaire eigenvermogensvereisten zonder gebruikmaking van de 
overgangsmaatregelen bedoeld in de artikelen 668 en 669 van de controlewet is een noodzakelijke 
voorwaarde om vrijgesteld te worden van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen.  
 
Voor de ondernemingen die stresstests hebben uitgevoerd met betrekking tot de blootstelling aan het 
renterisico (low yield), overeenkomstig artikel 322 van de controlewet, geldt - met toepassing van artikel 
34quinquies, § 4 van het KB Jaarrekening - als bijkomende voorwaarde voor de toekenning van die 
vrijstelling dat deze stresstests bevredigende resultaten hebben opgeleverd. Rekening houdend met deze 
analyse behoudt de bank zich het recht voor geen vrijstelling toe te kennen indien de toestand van de 
onderneming en de marktomstandigheden dit vereisen.  
 
Deze circulaire vervangt en annuleert de volgende drie circulaires: 
- circulaire D.252 van 15 december 2004 betreffende de vrijstelling van samenstelling van de 

knipperlichtvoorziening; 
- circulaire 2006-2 van 19 september 2006 betreffende de criteria die gebruikt worden bij de 

beoordeling van aanvragen tot vrijstelling van samenstelling van de knipperlichtvoorziening; 
- circulaire 2013-13 van 23 oktober 2013, waarin de Bank vermeldde dat zij het tot nader order niet 

opportuun achtte vrijstellingen te verlenen van de verplichting tot samenstelling van de 
knipperlichtvoorziening. 

 
 
Gelieve te noteren dat wij de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling een kopie van deze 
brief bezorgen. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 


