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Circulaire betreffende het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen 
 
 

Toepassingsveld 

Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. 
Verzekerings- of herverzekeringsholdings naar Belgisch recht. 
Gemengde financiële holdings naar Belgisch recht. 
Deze circulaire is van toepassing op verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand als 
gedefinieerd in artikel 15, 79° van de Wet. Voor die ondernemingen dient "de Bank" te worden 
vervangen door "de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen" als gedefinieerd in artikel 15, 84° van de Wet. 
Deze circulaire is niet van toepassing op verzekeringsondernemingen als bedoeld in de 
artikelen 275, 276 of 294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire vervolledigt en preciseert circulaire NBB_2016_21 betreffende de richtsnoeren 
voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde 
belastingen. 

Juridische basis 

De Wet: de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen. 
Gedelegeerde Verordening 2015/35: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de 
Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf. 

Structuur 

I. Doelstellingen 
II. Richtsnoer betreffende het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen 
III. Inwerkingtreding 
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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

I. Doelstellingen 

Deze circulaire heeft betrekking op artikel 153 van de Wet, en op de artikelen 83 en 205 tot 207 van 
Gedelegeerde Verordening 2015/35.  

Zij geldt zowel voor de ondernemingen die de standaardformule hanteren als voor de ondernemingen die 
gebruikmaken van een intern model. 

Zij wijzigt circulaire NBB_2016_21 van 25 april 2016 betreffende de richtsnoeren voor het 
verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen.   Zij betreft met 
name de situatie waarin de aanpassing voor het verliescompensatievermogen van technische 
voorzieningen en uitgestelde belastingen groter is dan de uitgestelde belastingverplichtingen in de 
Solvabiliteit II-balans.  Zij preciseert dus richtsnoer 13 "Erkenning op basis van toekomstige winsten" van 
circulaire NBB_2016_21. 

II. Richtsnoer betreffende het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen 

Richtsnoer 12 van circulaire NBB_2016_21 wordt vervangen door de volgende aanbeveling: 

De Bank wil over de middelen beschikken om de fictieve uitgestelde belastingen te ramen en om er een 
bovengrens voor vast te stellen op grond van het SCR-niveau van de onderneming. 

Waarbij onder “SCR” moet worden verstaan  het SCR vóór aanpassing voor het 
verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, namelijk: BSCR + SCR Oprisk – LAC TP 
(Basic Solvency Capital Requirement) + SCR voor operationeel risico – aanpassing voor 
verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) 

De Bank wil dus een eenvoudige limiet vaststellen voor het bedrag van de fictieve uitgestelde 
belastingen. 

Vaststelling van het maximumniveau van de fictieve uitgestelde belastingen dat in aanmerking 
mag worden genomen bij de berekening van het LAC DT 

Het maximumniveau van de fictieve uitgestelde belastingen dat in aanmerking mag worden genomen bij 
de berekening van het LAC DT, wordt berekend door het over een periode van maximum 5 jaar 
gecumuleerde bedrag van de geraamde belastbare winst die voortvloeit uit het strategisch plan van de 
onderneming te vermenigvuldigen met het belastingtarief (dat standaard 33,99% bedraagt) en is 
afhankelijk van het dekkingsniveau van het SCR voor LAC DT. 

De fictieve uitgestelde belastingen die in aanmerking worden genomen bij de berekening van het LAC DT 
mogen echter niet hoger zijn dan het bedrag dat gerechtvaardigd is op grond van de binnen de 
onderneming uitgevoerde invorderbaarheidstest. 

De onderliggende redenering is de volgende: het maximumbedrag van de belastbare winst dat de 
onderneming kan vrijmaken na een schok is het bedrag van de belastbare winst die zij gepland had vóór 
de schok.  

Na de schok neemt haar vermogen om winst vrij te maken af, temeer daar zij over weinig reserves 
beschikt om het hoofd te bieden aan de schok.  Vandaar de idee om een coëfficiënt toe te passen die 
verband houdt met de dekkingsgraad van het bedrag van de belastbare winst. 

De resultaatprognoses zijn beperkt tot 5 jaar of een kortere duur als de duur van het strategisch plan van 
de onderneming korter is, en het toe te passen belastingtarief bedraagt 33,99%. 
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Indien de dekkingsgraad van het SCR slechts 100% bedraagt, is het niveau van de fictieve uitgestelde 
belastingen dat in aanmerking genomen mag worden bij de berekening van het LAC DT 0. Het LAC DT is 
dan dus beperkt tot de netto-DTL in de SII-balans vóór de schok. 

Indien de dekkingsgraad van het SCR 200% of meer bedraagt en indien de fictieve uitgestelde 
belastingen fictieve uitgestelde belastingen kunnen doen ontstaan, is het maximumniveau van die fictieve 
uitgestelde belastingen 100% van de over een periode van maximum 5 jaar gecumuleerde geraamde 
belastbare winst die voortvloeit uit het strategisch plan van de onderneming, vermenigvuldigd met het 
belastingtarief (dat standaard 33,99% bedraagt) van de fictieve uitgestelde belastingen. 

Wanneer de dekkingsgraad van het SCR, zoals hierboven gedefinieerd, tussen 100% en 200% bedraagt, 
kent het maximumniveau van de uitgestelde belastingen die in aanmerking mogen worden genomen bij 
de berekening van het LAC DT, een lineair verloop tussen 0% en 100% van het bedrag van de over een 
periode van maximum 5 jaar gecumuleerde geraamde belastbare winst die voortvloeit uit het strategisch 
plan van de onderneming, vermenigvuldigd met het belastingtarief (dat standaard 33,99% bedraagt). 

De fictieve DTA’s zijn gelijk aan het kleinste bedrag tussen het bedrag dat voortvloeit uit de 
invorderbaarheidstest en de limiet berekend door de Bank als het bedrag van de over een periode van 
maximum 5 jaar gecumuleerde geraamde belastbare winst die voortvloeit uit het strategisch plan van de 
onderneming, vermenigvuldigd met de belastingvoet (die standaard 33,99% bedraagt), vermenigvuldigd 
met de dekkingsgraad van het SCR voor LAC DT verminderd met 100%.  

Fictief DTA :=Min {bedrag invorderbaarheidstest, geraamde belastbare winst x 33,99% % x 
Min(Max(coverage ratio-100%,0),1)]} 

In richtsnoer 20 van de circulaire wordt de zin “In een eerste fase van de invoering van de huidige 
circulaire zal de aanpassing voor het verliesabsorberendvermogen van uitgestelde belastingen 
beperkt zijn tot het bedrag van de netto uitgestelde belastingsverplichtingen die in de Solvabiliteit 
II balans zijn opgenomen voor impact van de stress” geschrapt en vervangen als volgt: “Voor de 
toepassing van deze circulaire zou de aanpassing voor het verliescompensatievermogen van 
uitgestelde belastingen moeten worden vastgesteld rekening houdend met de specificaties van 
richtsnoer 12, dat mutatis mutandis op de groep wordt toegepast. 

III. Inwerkingtreding 

Deze circulaire is van toepassing vanaf 31 december 2016. Zij is voor het eerst van toepassing voor de 
berekening van het SCR met betrekking tot de situatie op 31 december 2016. 

Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
onderneming. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 

 

 

 

 


