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Brussel, 22 maart 2017

Bijlage 1 bij de circulaire NBB_2017_10

Circulaire betreffende de voorrechten van de schuldeisers uit hoofde van verzekering, de doorlopende
inventarissen en de samenvattende opgave van de doorlopende inventarissen

Toepassingsveld
Deze circulaire is van toepassing op:
a)

de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die verplicht zijn tot het aanvragen van
de vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, 1° van de wet van 13 maart 2016 op het
statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen,
waaronder:
-

de ondernemingen als bedoeld in artikel 276 van de voornoemde wet van
13 maart 2016,

-

de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand als gedefinieerd in artikel 15,
79° van de voornoemde wet van 13 maart 2016, met dien verstande dat, voor deze
ondernemingen, “de Bank” moet worden vervangen door “de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen” als gedefinieerd in artikel 15,
84° van de voornoemde wet van 13 maart 2016;

b) de bijkantoren van verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een
land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, wanneer het recht van dit derde
land niet voorziet in een regeling ter bescherming van de schuldeisers uit hoofde van
verzekering waarbij hen een rang wordt toegekend die ten minste gelijkwaardig is aan die
welke wordt vastgelegd in de artikelen 643 en 644 van de voornoemde wet van
13 maart 2016 (zie artikel 591, § 3 van de voornoemde wet van 13 maart 2016).
Deze circulaire is niet van toepassing op:
a) de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 275 van de voornoemde wet van
13 maart 2016 (ondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn
onderworpen en die een overeenkomst hebben gesloten die voorziet in de volledige en
systematische herverzekering van de verzekeringsovereenkomsten of in de overdracht van
de verplichtingen),
b) de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 294 van de voornoemde wet van
13 maart 2016 (lokale verzekeringsondernemingen),
c) de herverzekeringsondernemingen,
d) de verzekeringsgroepen.
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Bijlage – Samenvattende opgave van de doorlopende inventarissen

Samenvattende opgave van de doorlopende inventarissen

Benaming van de onderneming

Administratief codenummer van de
onderneming

Bijzonder vermogen
(EUR)

Afzonderlijke beheren

Bevoorrechte
schuldvorderingen
(EUR)

Niet-leven

(1)

Leven

(2)

Aan beleggingsfondsen gekoppelde
overeenkomsten

(3)

Totaal
Verschil

Overeenstemming met de jaarrekening
(1) Som van de volgende posten van de jaarrekening:
610.211.01, kolommen 01 tot 04

Voorzieningen voor te betalen schaden, einde boekjaar

611.211.01, kolommen 01 tot 04

Andere technische voorzieningen, einde boekjaar

612.211.01, kolommen 01 tot 04

Voorzieningen voor winstdeling en restorno's, einde boekjaar

710.31.02, kolommen 01 tot 04

Voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's

422.11 (partim)

Technische schulden (deel met betrekking tot de betrokken
verrichtingen)

(2) Som van de volgende posten van de jaarrekening:
620.211.01, kolommen 01 tot 04
Voorzieningen voor te betalen schaden, einde boekjaar
621.111.01, kolommen 01 tot 04

Voorziening voor verzekering leven, einde boekjaar, na aftrek van de
aanvullende voorziening

621.211.301, kolommen 01 tot 04

Andere technische voorzieningen, einde boekjaar

622.211.01, kolommen 01 tot 04

Voorzieningen voor winstdeling en restorno's, einde boekjaar

422.11 (partim)

Technische schulden (deel met betrekking tot de betrokken
verrichtingen)

(3) Som van de volgende posten van de jaarrekening::
621.211.101, kolommen 01 tot 04
Voorziening voor verzekering leven, einde boekjaar
422.11 (partim)
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Technische schulden (deel met betrekking tot de betrokken
verrichtingen)

NBB_2017_10 – 22 maart 2017

B. Activa gelokaliseerd in een land
buiten de Europese Economische Ruimte
Land

Identiteit en adres
van de bewaarder

Beschrijving
van de effecten

Bedrag
in lokale valuta

Bedrag
in euro

Voor elke waarde verstrekt de verzekeringsonderneming
- het bewijs dat ze in aanmerking komt voor een zakelijk recht op grond waarvan ze op deze effecten aanspraak kan maken,
- een verklaring van de bewaarder waarin deze zich ertoe verbindt gevolg te geven aan alle beslissingen van de Bank om de vrije beschikking over de betrokken activa
te beperken of te ontnemen.
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