
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2189 VAN DE COMMISSIE 

van 24 november 2017 

tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie 
bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het 

Europees Parlement en de Raad 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien 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) (1), en met name artikel 35, lid 10, 
derde alinea, artikel 244, lid 6, derde alinea, en artikel 245, lid 6, tweede alinea, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het is nodig om consistente rapportage te faciliteren en de kwaliteit te verbeteren van de informatie die overeen
komstig Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie (2) aan de toezichthoudende autoriteiten 
wordt gerapporteerd. 

(2)  De bepalingen in deze verordening houden nauw verband met elkaar daar zij alle betrekking hebben op de 
indiening van informatie door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen bij de toezicht
houdende autoriteiten. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen, die op hetzelfde moment in 
werking moeten treden, en om de personen voor wie deze verplichtingen gelden, onder meer beleggers die niet 
in de EU zijn gevestigd, een volledig beeld van en toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk alle bij 
artikel 35, lid 10, artikel 244, lid 6, en artikel 245, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG vereiste technische 
uitvoeringsnormen in één enkele verordening samen te brengen. 

(3) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese toezicht
houdende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, Eiopa) aan de Commissie 
heeft voorgelegd. 

(4)  Eiopa heeft de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) 
vastgestelde procedure gevolgd voor de ontwikkeling van de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen, heeft 
openbare raadplegingen gehouden over het ontwerp waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke 
hieraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies ingewonnen van de overeenkomstig 
artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen. 

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(6) Daarnaast moeten verschillende kleine redactiefouten in de instructies bij de templates die in de tekst van Uitvoe
ringsverordening (EU) 2015/2450 zijn opgenomen, worden gerectificeerd, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Wijzigingsbepalingen 

De bijlagen II en III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze 
verordening. 
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(1) PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1. 
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen 

met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1). 

(3) Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG 
en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48). 



Artikel 2 

Rectificerende bepalingen 

De bijlagen I, II en III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 worden gerectificeerd overeenkomstig bijlage II bij 
deze verordening. 

Artikel 3 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 24 november 2017. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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BIJLAGE I  

1. De bijlagen II en III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 worden als volgt gewijzigd: 

a)  in template S.01.02 wordt item C0010/R0081 onmiddellijk na item C0010/R0080 als volgt aan de instructies 
toegevoegd: 

„C0010/R0081 Einde boekjaar Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van het einde van het 
boekjaar van de onderneming, bv. 2017-12-31.”  

b)  in de templates S.05.01 en S.05.02 wordt aan het eind van de tweede alinea van de algemene opmerkingen het 
volgende toegevoegd: 

„, tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekerings
contracten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van 
beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de jaarrekening.”; 

c)  in template S.06.02.C0330 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0320 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particu
lieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 

—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 
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—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 

—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI 

Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd.”; 

d)  in template S.06.03.C0030 wordt de laatste zin van de instructies vervangen door: 

„Categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging” wordt alleen gebruikt voor niet-materiële 
restwaarden voor zowel „fondsen van fondsen” als andere fondsen.”; 

e)  in template S.08.01.C0300 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0290 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particu
lieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 
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—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 

—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 

—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 

—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI 

Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0290) wordt gerapporteerd.”; 

f)  in template S.31.01.C0220 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0210 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 
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—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 

—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 

—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 

—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI”; 
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g)  in template S.31.02.C0280 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0270 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 

—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 

—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 
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—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI”.  

2. Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  in template S.01.02.C0010/R0040 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld het type rapporterende onderneming. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt 
gebruikt om de activiteit van de onderneming te vermelden: 

2 — Levensverzekeringsondernemingen 

3 — Schadeverzekeringsondernemingen 

4 — Ondernemingen die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen — Artikel 73, lid 2 

5 — Ondernemingen die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen — Artikel 73, lid 5 

6 — Herverzekeringsondernemingen”; 

b)  in template S.01.02.C0010/R0100 worden de opties „3 — Herindiening van S.30-templates overeenkomstig de 
instructies van de template” en „4 — Lege indiening” aan de instructies toegevoegd na de optie „2 — Ad-hocrap
portage”; 

c)  in template S.04.01 wordt de tweede alinea van Algemene opmerkingen vervangen door: 

„Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: plaatselijke GAAP, of IFRS 
indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd. Deze wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, 
zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het 
invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde 
jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist, tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekeringscontracten. Deze template omvat het gehele verzeke
ringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de 
jaarrekening.”; 

d)  in template S.06.03 wordt de derde alinea van de algemene opmerkingen vervangen door: 

„In het geval van landen wordt de doorkijkbenadering gevolgd om te vermelden over welke landen 90 % van de 
waarde van de fondsen is verdeeld. Ondernemingen moeten met redelijke zekerheid kunnen aannemen dat de 
10 % die niet per land is vermeld, verspreid is over geografische gebieden, bijvoorbeeld dat zich in één land niet 
meer dan 5 % bevindt. De doorkijkbenadering wordt toegepast rekening houdend met het belegde bedrag, gaande 
van het grootste tot het kleinste fonds; de benadering moet consistent zijn in de tijd.”; 

e)  in template S.12.01 worden in de eerste zin van de instructies bij de items C0150/R0320 en C0210/R0320 de 
volgende woorden geschrapt: 

„waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast”; 

f)  in template S.12.01 worden in de eerste zin van de instructies bij de items C0020, C0030, C0060, C0090, 
C0100, C0160, C0190, C0200/R0340, C0150/R0340 en C0210/R0340 de volgende woorden geschrapt: 

„waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast” of „waarop de volatiliteitsaanpassing is toegepast”; 

g)  in template S.12.01 worden in de eerste zin van de instructies bij de items C0020, C0030, C0060, C0090, 
C0100, C0160, C0190, C0200/R0360, C0150/R0360 en C0210/R0360 de volgende woorden geschrapt: 

„waarbij de matchingopslag is toegepast” of „waarop de matchingopslag is toegepast”; 

h)  in template S.17.01 worden in de eerste zin van de instructies bij de items C0020-C0170/R0470 
en C0180/R0470 de volgende woorden geschrapt: 

„waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast”; 
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i)  in template S.21.01 worden de derde en de vierde alinea van de algemene opmerkingen vervangen door: 

„Het verliesverdelingsprofiel voor het schadeverzekeringsbedrijf toont de verdeling, in (vooraf vastgestelde) 
segmenten, van de geaccumuleerde ontstane schaden op het einde van het rapportagejaar. 

Geaccumuleerde ontstane schaden staan voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar 
niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met 
betrekking tot een specifiek ongevalsjaar (OJ)/verzekeringsjaar (VJ) (OJ/VJ). De bedragen voor de ontstane schaden 
omvatten alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar zijn exclusief eventuele kosten behalve kosten die 
aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen. De schadegegevens worden exclusief betalingen uit hoofde 
van verhaal of subrogatie gerapporteerd. Historische gegevens vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn 
vereist.”; 

j)  in template S.21.01.C0030/R0010 tot en met R0210 worden de tweede en de derde alinea van de instructies 
vervangen door: 

„Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties op basis van de normale 
verliesverdeling worden gebruikt: 

1-20 segmenten van 5 000 plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 100 000; 

2-20 segmenten van 50 000 plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 1 miljoen; 

3-20 segmenten van 250 000 plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 5 miljoen; 

4-20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 20 miljoen; 

5-20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 100 miljoen. 

De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van 
de geaccumuleerde geleden verliezen kleiner is dan 100 000, teneinde te waarborgen dat de informatie 
gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van geaccumuleerde ontstane 
schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven.”; 

k)  in template S.21.01.C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, 
C0270, C0290, C0310, C0330/R0010 tot en met R0210 wordt de eerste zin van de instructies vervangen door: 

„Het aantal schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, 
waarbij de geaccumuleerde ontstane schaden op het einde van het rapportagejaar tussen het beginbedrag en het 
eindbedrag van het desbetreffende segment liggen.”; 

l)  in template S.21.01.C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, 
C0280, C0300, C0320, C0340/R0010 tot en met R0210 worden de eerste en de derde alinea van de instructies 
vervangen door: 

„Het geaccumuleerde en geaggregeerde bedrag van ontstane schaden voor alle afzonderlijke schaden dat aan elk 
van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de geaccumuleerde 
ontstane schaden op het einde van het rapportagejaar tussen het beginbedrag en het eindbedrag van het 
desbetreffende segment liggen. 

Geaccumuleerde ontstane schaden staan voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar 
niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met 
betrekking tot een specifiek ongevals-/verzekeringsjaar (OJ/VJ).”; 

m)  in template S.30.02.C0340 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0330 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 
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—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 

—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 

—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 

—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI 

Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0330) wordt gerapporteerd.”; 
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n)  in template S.30.04.C0240 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0230 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 

—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 

—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 
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—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 

—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI”.  

3. Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  in template S.01.02.C0010/R0100 wordt de optie „4 — Lege indiening” aan de instructies toegevoegd na de optie 
„2 — Ad-hocrapportage”; 

b)  in template S.06.03 wordt de derde alinea van de algemene opmerkingen vervangen door: 

„In het geval van landen wordt de doorkijkbenadering gevolgd om te vermelden over welke landen 90 % van de 
waarde van de fondsen is verdeeld. Groepen moeten met redelijke zekerheid kunnen aannemen dat de 10 % die 
niet per land is vermeld, verspreid is over geografische gebieden, bijvoorbeeld dat zich in één land niet meer dan 
5 % bevindt. De doorkijkbenadering wordt toegepast rekening houdend met het belegde bedrag, gaande van het 
grootste tot het kleinste fonds; de benadering moet consistent zijn in de tijd.”; 

c)  in template S.37.01.C0090 worden de instructies vervangen door: 

„Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0080 verstrekt; gebruik hiervoor de 
volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld 
dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake rating
bureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog 
niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. 

—  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

—  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86) 

—  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

—  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66) 

—  Scope Ratings AG (voorheen PSR Rating GmbH) (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

—  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

—  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72) 

—  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295) 

—  ARC Ratings, SA (voorheen Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

—  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

—  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

—  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

—  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340) 

—  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

—  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704) 

—  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60) 

—  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

—  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76) 

—  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

—  Moody's France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02) 
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—  Moody's Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

—  Moody's Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

—  Moody's Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90) 

—  Moody's Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349) 

—  S&P Global Ratings France SAS (LEI-code: 54930035REY2YCDSBH09) 

—  S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-code: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

—  Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-code: 549300363WVTTH0TW460) 

—  CRIF Ratings S.r.l. (voorheen CRIF S.p.A.) (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237) 

—  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18) 

—  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276) 

—  Axesor conocer para decidir SA (LEI-code: 95980020140005900000) 

—  Cerved Rating Agency S.p.A. (voorheen CERVED Group S.p.A.) (LEI-code: 8156004AB6C992A99368) 

—  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

—  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

—  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311) 

—  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

—  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03) 

—  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

—  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72) 

—  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31) 

—  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614) 

—  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983) 

—  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

—  Andere aangewezen EKBI”.  
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BIJLAGE II 

1.  Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gerectificeerd: 

a)  in de templates S.01.02.01 en S.01.02.04 wordt na rij R0080 „Datum indiening rapportage” de volgende rij 
R0081 toegevoegd: 

„Einde boekjaar R0081  ”  

b)  in template S.19.01.01 wordt de naam van de kolommen C0560, C1160 en C1760 vervangen door: 

„Einde jaar (gedisconteerde data)”; 

c)  in template S.23.01.04 wordt rij R0440 vervangen door: 

„Totaal eigen vermogen van andere financiële sec
toren 

R0440      
”  

d)  in de templates S.26.01.01, S.26.01.04 en SR.26.01.01 wordt rij R0600 vervangen door: 

„Valutarisico R0600        ”  

e)  in de templates S.30.01.01 en S.30.02.01 wordt in de tweede tabel van de template (met betrekking tot 
facultatieve dekking leven) item Z0010 veranderd in Z0020. 

2.  De bijlagen II en III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 worden als volgt gerectificeerd: 

a)  in template S.01.01.Z0020 wordt de tweede alinea geschrapt; 

b)  in template S.01.01.C0010 wordt in de rijen R0260 en R0270 de optie „18 — Niet gerapporteerd omdat er 
geen directe verzekeringen zijn” in de instructies ingevoegd vóór de optie „0 — Niet gerapporteerd (in dit 
geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)”; 

c)  in template S.01.01.C0010/R0130 worden de instructies vervangen door: 

„Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 

1 — Gerapporteerd 

4 — Niet vereist omdat S.06.02 en S.08.01 driemaandelijks worden gerapporteerd 

5 — Niet vereist omdat S.06.02 en S.08.01 jaarlijks worden gerapporteerd 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)”; 

d)  in template S.01.01.C0010 wordt in de rijen R0140, R0150, R0170 en R0180 van de instructies de optie 
„7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze 
optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen)” vervangen door: 

„7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse 
indieningen)”; 

e)  in de templates S.01.01.C0010/R0460 en C0010/R0840 wordt optie „2 — Gerapporteerd in verband met 
verzoek ingevolge artikel 112” uit de instructies geschrapt en wordt optie „16 — Gerapporteerd in verband 
met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG” aan de instructies toegevoegd na optie „9 — 
Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt”; 

f)  in de templates S.01.01.C0010/R0500 tot en met R0560 en C0010/R0870 tot en met R0930 worden de 
opties „16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG” en 
„17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt” in de instructies ingevoegd 
vóór optie „0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging 
noodzakelijk)”; 

g)  in template S.02.01.C0010-C0020/R0360 worden de instructies vervangen door: 

„Bedragen voor betalingen door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf 
gelieerde partijen, en die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen. 

Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen. 

Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen.”; 
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h)  in template S.02.01.C0010-C0020/R0370 worden de instructies vervangen door: 

„Bedragen voor betalingen door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en 
die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. 

Hieronder kunnen vallen: de bedragen van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde 
schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan 
verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies. 

Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen.”; 

i)  in template S.02.01.C0010-C0020/R0810 wordt de vermelding „L20” in de code van het item geschrapt; 

j)  in de templates S.02.01, S.25.01, S.25.02, S.25.03, S.26.01, S.26.02, S.26.03, S.26.04, S.26.05, S.26.06, 
S.26.07 en S.27.01 wordt de tweede alinea van item Z0030 geschrapt; 

k)  in template S.02.01.C0010-C0020/R0820 worden de instructies vervangen door: 

„Bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf 
gelieerde partijen, maar die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen. 

Omvat bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her)verzekering (bv. provisies die de groep nog niet 
heeft betaald aan intermediairs). 

Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking 
hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken 
worden gerapporteerd als financiële verplichtingen). 

Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen. 

Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen.”; 

l)  in template S.02.01.C0010-C0020/R0830 wordt de eerste alinea van de instructies vervangen door: 

„Schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf 
gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen 
worden verhaald. 

Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies. 

Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen.”; 

m) in de templates S.05.01 en S.05.02 worden alle vermeldingen „het boekjaar” vervangen door „de rapportage
periode”; 

n)  in de templates S.05.01.C0010 tot en met C0120, rijen R0410 en R0420, S.05.01.C0130 tot en met C0160, 
rij R0430, S.05.01.C0010 tot en met C0160, rij R0500, S.05.01.C0210 tot en met C0280, rijen R1710 
en R1800, S.05.02.C0080 tot en met C0140, rijen R0410, R0420, R0430 en R0500, en S.05.02.C0220 tot 
en met C0280, rijen R1710 en R1800, wordt aan het eind van de instructies het volgende toegevoegd: 

„Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige 
technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is  
(verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt).”; 

o)  in de templates S.05.01, rijen C0010 tot en met C0160/R0440 en C0210 tot en met C0280/R1720, 
en S.05.02, rijen C0080 tot en met C0140/R0440 en C0220 tot en met C0280/R1720, wordt aan het eind 
van de instructies het volgende toegevoegd: 

„Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag 
als de wijziging positief is.”; 

p)  in template S.05.02 wordt na de eerste zin van de eerste alinea van de algemene opmerkingen het volgende 
toegevoegd: 

„De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van 
toepassing zijn, d.w.z. wanneer 90 % of meer van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten aan 
het land van herkomst wordt toegeschreven.”; 

q)  in template S.06.02.C0170 wordt het tweede streepje van de instructies vervangen door: 

„Het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn  
(plus „Opgebouwde rente” indien van toepassing)”; 

r)  in template S.06.02.C0180 wordt in de eerste zin van de instructies het woord „effecten” vervangen door 
„activa”; 

s)  in template S.06.02.C0050 wordt in de Engelse versie optie „7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)+” in 
de gesloten lijst in de instructies vervangen door „7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)” (deze 
rectificatie betreft niet de Nederlandse versie); 
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t)  in template S.06.02.C0050 wordt de vermelding „9/1” aan het eind van de laatste zin van de instructies 
vervangen door „99/1”; 

u)  in template S.06.02.C0320 worden de eerste drie alinea's van de instructies vervangen door: 

„Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan 
particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. 

Dit is de door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) verstrekte emissierating van het 
activum op de rapportagereferentiedatum. 

Als geen emissierating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.”; 

v)  in template S.06.02.C0340 wordt de eerste zin van de instructies vervangen door: 

„Van toepassing op ieder activum waarvoor een kredietkwaliteitscategorie moet worden toegekend voor de 
berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste.”; 

w)  in template S.06.02.C0350 wordt de eerste zin van de instructies geschrapt en wordt de tweede alinea 
vervangen door: 

„Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan 
particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar.”; 

x)  in template S.06.03 wordt de tweede zin van de tweede alinea van de algemene opmerkingen vervangen 
door: 

„Rekening houdend met evenredigheid en specifieke instructies bij de template, moet de doorkijkbenadering 
worden gevolgd tot de activacategorieën, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van 
fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd.”; 

y)  in template S.06.03.C0060 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd, tenzij het item een derivatenverplichting is.”; 

z)  in template S.07.01.C0160 wordt aan het eind van de instructies de volgende zin toegevoegd: 

„Indien nodig kan dit item als een reeks gerapporteerd worden om weer te geven hoe het rendement wordt 
berekend.”; 

aa)  in template S.07.01.C0170 worden de woorden „, bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05” uit de eerste alinea 
van de instructies geschrapt; 

bb)  in template S.08.01.C0090 wordt het vierde streepje in de tweede alinea als volgt gewijzigd: 

„„CAU/meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.”; 

cc)  in template S.08.01.C0140 worden in de eerste zin van de instructies de volgende woorden geschrapt: 

„(valuta-, krediet- en effectenswaps)”; 

dd)  in template S.08.01.C0150 worden de instructies vervangen door: 

„De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor 
swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.”; 

ee)  in template S.08.01.C0160 worden de instructies vervangen door: 

„De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen 
voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.”; 

ff)  in template S.08.01.C0290 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) verstrekte rating van de tegenpartij van 
het derivaat op de rapportagereferentiedatum.”; 

gg)  in template S.08.01.C0290 wordt na de tweede alinea van de instructies het volgende toegevoegd: 

„Als geen emittentenrating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.”; 

hh)  in template S.08.02 wordt de tweede zin van de vierde alinea van de algemene opmerkingen vervangen door: 

„Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is.”; 
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ii)  in template S.08.02.C0090 wordt het vierde streepje in de tweede alinea van de instructies als volgt 
gewijzigd: 

„„CAU/meerdere activa/verplichtingenF”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.”; 

jj)  in template S.08.02.C0140 worden de instructies vervangen door: 

„De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor 
swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.”; 

kk)  in template S.08.02.C0150 worden de instructies vervangen door: 

„De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen 
voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.”; 

ll)  in template S.08.02.C0160 wordt de eerste alinea van de instructies vervangen door: 

„Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivaten
contract heeft afgesloten, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de 
waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum.”; 

mm)  in de templates S.09.01.C0100 en C0110 wordt de laatste zin van de instructies vervangen door: 

„Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente.”; 

nn)  in template S.22.01 worden alle vermeldingen „correctie van de technische voorzieningen” vervangen door 
„correctie van de bruto technische voorzieningen”; 

oo)  in template S.22.01 worden alle vermeldingen „Totaalbedrag van de technische voorzieningen” vervangen 
door „Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen”; 

pp)  in template S.22.01.C0020 wordt in de rijen R0010 tot en met R0090 aan het eind van de instructies een 
nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in 
C0010 gerapporteerd.”; 

qq)  in template S.22.01.C0030/R0020 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen 
zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het kernvermogen berekend met de technische 
voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.”; 

rr)  in template S.22.01.C0030/R0030 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van 
de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het overschot van de 
activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en 
overgangsmaatregelen.”; 

ss)  in template S.22.01.C0030/R0040 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met 
inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische 
voorzieningen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de 
technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.”; 

tt)  in template S.22.01.C0030/R0050 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische 
voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend 
met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.”; 

uu)  in template S.22.01.C0030/R0060 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangs
aftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitska
pitaalvereiste — Tier 1 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangs
maatregelen.”; 
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vv)  in template S.22.01.C0030/R0070 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangs
aftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitska
pitaalvereiste — Tier 2 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangs
maatregelen.”; 

ww)  in template S.22.01.C0030/R0080 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangs
aftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitska
pitaalvereiste — Tier 3 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangs
maatregelen.”; 

xx)  in template S.22.01.C0030/R0090 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.”; 

yy)  in template S.22.01.C0040 wordt in de rijen R0010 tot en met R0090 aan het eind van de instructies een 
nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt 
hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.”; 

zz)  in template S.22.01.C0050/R0020 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen 
zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het kernvermogen berekend 
met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

aaa)  in template S.22.01.C0050/R0030 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van 
de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en 
het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische 
voorzieningen.”; 

bbb)  in template S.22.01.C0050/R0040 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met 
inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de 
in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

ccc)  in template S.22.01.C0050/R0050 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

ddd)  in template S.22.01.C0050/R0060 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de 
relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabili
teitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 
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eee)  in template S.22.01.C0050/R0070 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de 
relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabili
teitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

fff)  in template S.22.01.C0050/R0080 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de 
relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabili
teitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

ggg)  in template S.22.01.C0050/R0090 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het solvabili
teitskapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

hhh)  in template S.22.01.C0060 wordt in de rijen R0010 tot en met R0090 aan het eind van de instructies de 
volgende nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.”; 

iii)  in template S.22.01.C0070/R0020 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen 
zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de 
in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

jjj)  in template S.22.01.C0070/R0030 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van 
de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het 
overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzie
ningen.”; 

kkk)  in template S.22.01.C0070/R0040 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met 
inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangs
maatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0040 
gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

lll)  in template S.22.01.C0070/R0050 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere 
overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

mmm)  in template S.22.01.C0070/R0060 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder 
andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste — Tier 1 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 
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nnn)  in template S.22.01.C0070/R0070 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder 
andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste — Tier 2 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

ooo)  in template S.22.01.C0070/R0080 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder 
andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste — Tier 3 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

ppp)  in template S.22.01.C0070/R0090 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het solvabiliteitska
pitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

qqq)  in template S.22.01.C0080 wordt in de rijen R0010 tot en met R0090 aan het eind van de instructies een 
nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.”; 

rrr)  in template S.22.01.C0090/R0020 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen 
zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de 
in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

sss)  in template S.22.01.C0090/R0030 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van 
de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het 
overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzie
ningen.”; 

ttt)  in template S.22.01.C0090/R0040 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met 
inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaat
regelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0060 
gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

uuu)  in template S.22.01.C0090/R0050 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere 
overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 
berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

vvv)  in template S.22.01.C0090/R0060 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle 
andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste — Tier 1 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

www)  in template S.22.01.C0090/R0070 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle 
andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste — Tier 2 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 
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xxx)  in template S.22.01.C0090/R0080 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — 
Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle 
andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaal
vereiste — Tier 3 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

yyy)  in template S.22.01.C0090/R0090 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het solvabiliteitskapi
taalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

zzz)  in template S.26.06.R0100/C0020 wordt aan het eind van de eerste zin van de instructies „, exclusief aan 
beleggingen gekoppelde overeenkomsten” toegevoegd; 

aaaa) in de templates S.26.06.R0200/C0020 en R0230/C0020 wordt in de instructies na „levensverzekeringsver
plichtingen,” de tekst „exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten,” toegevoegd; 

bbbb)  in template S.31.01.C0150 wordt na de eerste zin van de instructies de volgende nieuwe zin toegevoegd: 

„Dit is de som van de in C0120, C0130 en C0140 gerapporteerde bedragen.”; 

cccc)  in template S.31.01.C0210 worden aan het eind van de instructies de volgende tweede en derde alinea 
toegevoegd: 

„Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt bij de herverzekeraar „9 — 
Geen rating beschikbaar” vermeld in kolom C0230 (Kredietkwaliteitscategorie). 

Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken, 
een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne 
rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.”; 

dddd)  in template S.31.02.C0270 worden de instructies vervangen door: 

„Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming 
en wordt verstrekt door een externe kredietbeoordelingsinstelling. 

Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt bij het SPV „9 — Geen rating 
beschikbaar” vermeld in kolom C0290 (Kredietkwaliteitscategorie). 

Dit item is niet van toepassing op SPV's waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken, een 
interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating 
hanteren, moeten dit item wel rapporteren.”; 

eeee)  in template S.36.02.C0180 wordt het vierde streepje in de tweede alinea als volgt gerectificeerd: 

„„CAU/meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.”; 

ffff)  in template S.36.02.C0190 wordt aan het eind van de instructies de volgende nieuwe alinea toegevoegd: 

„Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend 
instrument.”. 

3.  Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gerectificeerd: 

a)  in template S.01.01.C0010 wordt in de rijen R0100, R0300 en R0330-R0360 de optie „18 — Niet 
gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn” in de instructies ingevoegd vóór de optie „0 — Niet 
gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)”; 

b)  in template S.04.01.C0060 worden de instructies vervangen door: 

„Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten 
gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd, uitgezonderd het vrij verrichten van 
diensten door bijkantoren in het land van herkomst van de onderneming. 

Dit is de som van C0100 voor alle bijkantoren.”; 
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c)  in template S.12.01.C0020, C0100/R0240 wordt de naam van het item vervangen door: 

„Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen”; 

d)  in template S.12.01 worden de instructies bij item C0020, C0100/R0240 vervangen door: 

„Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor 
toekomstige gegarandeerde uitkeringen. Met betrekking tot C0020/R0240 wordt als branche, zoals 
gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, „Verzekeringen met winstdeling” 
gerapporteerd. Met betrekking tot C0100/R0240 worden alle toekomstige gegarandeerde uitkeringen in 
verband met geaccepteerde herverzekeringen, ongeacht de branche, gerapporteerd.”; 

e)  in template S.12.01.C0150/R0320 wordt de naam van het item vervangen door: 

„Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve 
ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)”; 

f)  in template S.12.01.C0210/R0320 wordt de naam van het item vervangen door: 

„Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve 
ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)”; 

g)  in de templates S.12.01 en S.17.01 wordt de tweede alinea van item Z0030 geschrapt; 

h)  in template S.12.02 wordt in de algemene opmerkingen de eerste alinea vervangen door: 

„Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. De 
template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van 
toepassing zijn, d.w.z. wanneer 100 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de 
bruto beste schatting aan het land van herkomst wordt toegeschreven. Wanneer dit bedrag groter is dan 90 % 
maar kleiner dan 100 %, worden enkel R0010, R0020 en R0030 gerapporteerd.”; 

i)  in template S.12.02 wordt de nummering van „e” tot „j” in de derde alinea van de algemene opmerkingen 
gewijzigd in „a” tot „f”; 

j)  in template S.12.02 wordt de nummering van „k” tot „n” in de vierde alinea van de algemene opmerkingen 
gewijzigd in „a” tot „d”; 

k)  in template S.14.01.C0010 wordt aan het eind van de instructies het volgende toegevoegd: 

„Indien hetzelfde product in meer dan één rij moet worden gerapporteerd, wordt de inhoud van C0010  
(en C0090) volgens het volgende specifieke patroon opgesteld: 

{ID-code van het product}/+/{nummer van de versie}. Bijvoorbeeld „AB222/+/3”.”; 

l)  in template S.14.01.C0040 wordt aan het eind van de instructies de volgende zin toegevoegd: 

„Rapporteer voor producten die zijn opgesplitst in meer dan één rij, het aantal overeenkomsten in alle 
gerapporteerde rijen.”; 

m)  in template S.16.01 worden in de algemene opmerkingen de punten b) en c) van de vierde alinea, punt i), 
vervangen door: 

„b)  de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen 
voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot die schade
verzekeringsbranche, of 

c)  de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen 
voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) met betrekking tot die schadeverzeke
ringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen 
schaden uit hoofde van lijfrentes.”; 

n)  in template S.16.01.C0020/R0040-R0190 wordt de tweede zin van de instructies geschrapt; 

o)  in template S.16.01.C0030/R0040-R0190 wordt aan het eind van de instructies het volgende toegevoegd: 

„Dit is onderdeel van de technische voorzieningen die gedurende jaar N zijn gecreëerd (saldo van bewegingen 
tussen nieuwe reserves tijdens jaar N/vrijval van reserves tijdens jaar N).”; 

p)  in template S.17.02 wordt in de algemene opmerkingen de eerste alinea vervangen door: 

„Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. De 
template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van 
toepassing zijn, d.w.z. wanneer 100 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de 
bruto beste schatting aan het land van herkomst wordt toegeschreven. Wanneer dit bedrag groter is dan 90 % 
maar kleiner dan 100 %, worden enkel R0010, R0020 en R0030 gerapporteerd.”; 
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q)  in template S.19.01 worden in de algemene opmerkingen de punten b) en c) van de vierde alinea, punt ii), 
vervangen door: 

„b) de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzie
ningen voor te betalen schaden met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, of 

c) de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzie
ningen voor te betalen schaden met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % 
van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden.”; 

r)  in template S.19.01.C0170/R0100 tot en met R0260, C0360/R0100 tot en met R0260 en C0560/R0100 tot 
en met R0260 wordt de vermelding „R0110” in de instructies vervangen door de vermelding „R0100”; 

s)  in template S.19.01.C0560/R0100 tot en met R0260 wordt de eerste zin van de instructies vervangen door: 

„Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met 
betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0100 tot en met R0250.”; 

t)  in template S.19.01.C0600 tot en met C0750/R0300 tot en met R0450 wordt de naam van het item 
vervangen door: 

„Op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — Driehoek”; 

u)  in template S.19.01.C0600 tot en met C0750/R0300 tot en met R0450 worden de eerste en de tweede 
alinea van de instructies vervangen door: 

„Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rappor
tageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van betalingen (door herverzekeraar uitgekeerde schaden 
plus bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald), gerapporteerd onder „Bruto 
uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)”, die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt. 

Voor de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, gaat het om de bedragen na 
correctie voor het tegenpartijkredietrisico.”; 

v)  in template S.19.01.C0760/R0300 tot en met R0460, C0960/R0300 tot en met R0460 en C1160/R0300 tot 
en met R0460 wordt de vermelding „R0310” in de instructies vervangen door de vermelding „R0300”; 

w)  in template S.19.01.C1160/R0300 tot en met R0460 wordt de naam van het item vervangen door: 

„Herverzekering RBNS-schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)”; 

x)  in template S.19.01.C1160/R0300 tot en met R0460 wordt de eerste zin van de instructies vervangen door: 

„Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met 
betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0300 tot en met R0450.”; 

y)  in template S.19.01.C1360/R0500 tot en met R0660, C1560/R0500 tot en met R0660 en C1760/R0500 tot 
en met R0660 wordt de vermelding „R0510” in de instructies vervangen door de vermelding „R0500”; 

z)  in template S.19.01.C1560/R0500 tot en met R0660 wordt de eerste zin van de instructies vervangen door: 

„Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met 
betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650.”; 

aa)  in template S.19.01.C1760/R0500 tot en met R0460 wordt de naam van het item vervangen door: 

„Netto RBNS-schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)”; 

bb)  in template S.19.01.C1760/R0500 tot en met R0660 wordt de eerste zin van de instructies vervangen door: 

„Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met 
betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650.”; 

cc)  in template S.20.01 wordt aan het eind van de tweede zin van de derde alinea van de algemene opmerkingen 
het volgende toegevoegd: „per branche”; 

dd)  in template S.22.01 wordt de tweede zin van de derde alinea van de algemene opmerkingen vervangen door: 

„Daartoe dient een cumulatieve stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en 
langetermijngarantiemaatregelen een voor een worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de 
resterende maatregelen opnieuw te berekenen.”; 
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ee)  in template S.22.01.C0020 wordt in de rijen R0100 tot en met R0110 aan het eind van de instructies een 
nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in 
C0010 gerapporteerd.”; 

ff)  in template S.22.01.C0040 wordt in de rijen R0100 tot en met R0110 aan het eind van de instructies een 
nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt 
hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.”; 

gg)  in template S.22.01.C0030/R0100 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische 
voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend 
met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.”; 

hh)  in template S.22.01.C0050/R0100 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaal
vereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

ii)  in template S.22.01.C0070/R0100 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere 
overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 
berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

jj)  in template S.22.01.C0090/R0100 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 
berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere 
overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 
berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

kk)  in template S.22.01.C0030/R0110 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het minimumkapitaalvereiste 
berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.”; 

ll)  in template S.22.01.C0050/R0110 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het minimum
kapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

mm)  in template S.22.01.C0070/R0110 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het minimumkapi
taalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 

nn)  in template S.22.01.C0090/R0110 wordt de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische 
voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het minimumkapitaal
vereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.”; 
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oo)  in template S.22.01.C0060 wordt in de rijen R0100 tot en met R0110 aan het eind van de instructies de 
volgende nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.”; 

pp)  in template S.22.01.C0070 worden in de rijen R0100 tot en met R0110 alle vermeldingen „maximum van 
het” en „C0010, C0020 en” geschrapt; 

qq)  in template S.22.01.C0080 wordt in de rijen R0100 tot en met R0110 aan het eind van de instructies een 
nieuwe alinea toegevoegd: 

„Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.”; 

rr)  in template S.22.01.C0090 worden in de rijen R0100 tot en met R0110 alle vermeldingen „maximum van 
het” en „C0010, C0020, C0040 en” geschrapt; 

ss)  in template S.22.05 wordt in rij C0010/R0010 de tweede alinea van de instructies vervangen door: 

„Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 
2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in 
aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor 
herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus 
de niet meer bestaande overeenkomsten).”; 

tt)  in template S.22.05 wordt in rij C0010/R0020 de tweede alinea van de instructies geschrapt; 

uu)  in template S.22.05 wordt in de rijen C0010/R0030 en C0010/R0040 de tweede alinea van de instructies 
vervangen door: 

„Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 
2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in 
aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor 
herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus 
de niet meer bestaande overeenkomsten).”; 

vv)  in template S.22.05 worden in rij C0010/R0050 de instructies vervangen door: 

„Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzie
ningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald, berekend 
overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die krachtens artikel 15 van Richtlijn 
73/239/EEG, artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG en artikel 32 van Richtlijn 2005/68/EG zijn vastgesteld op 
de dag vóór die waarop die richtlijnen krachtens artikel 310 van Richtlijn 2009/138/EG worden ingetrokken. 

Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 
2009/138/EG, worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in 
aanmerking genomen die op de referentiedatum voor herberekening bestaan.”; 

ww)  in template S.22.05.C0010/R0070 worden de instructies vervangen door: 

„Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen na een eventuele beperking toegepast overeen
komstig artikel 308 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG, indien van toepassing. 

Indien geen beperking van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in R0060 gerapporteerd.”; 

xx)  in template S.27.01.C0890/R2750 wordt in de Engelse versie in de kolom „Item” het woord „follwoing” 
vervangen door het woord „following” (deze rectificatie betreft niet de Nederlandse versie); 

yy)  in template S.28.02.C0130/R0350 wordt in de instructies aan het eind van de zin de volgende tekst 
toegevoegd: 

„en artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35”; 

zz)  in template S.28.02.C0140/R0550 en C0150/R0550 wordt in de instructies aan het eind van de zin de 
volgende tekst toegevoegd: 

„alvorens artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 in aanmerking te nemen.”; 

aaa)  in template S.29.03.C0100-C0110/R0320 en C0100-C0110/R0330 wordt de vermelding „beste schatting” in 
de instructies vervangen door de vermelding „beste schatting eindwaardering”; 

bbb)  in template S.29.04 wordt in de Engelse versie aan het begin van de tweede alinea van de algemene 
opmerkingen de tweede „shall” geschrapt (deze rectificatie betreft niet de Nederlandse versie); 

ccc)  in template S.29.04 wordt na de tweede alinea van de algemene opmerkingen de volgende derde alinea 
ingevoegd: 

„Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeen
stemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet 
heeft aangegeven welke van de twee methoden moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor 
hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, 
mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.”; 
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ddd)  in template S.29.04.Z0010 worden de laatste twee branches aan het eind van de gesloten lijst in de 
instructies vervangen door: 

„37 — Levensverzekeringen (inclusief de branches 30, 31, 32, 34 en 36, zoals gedefinieerd in bijlage I bij 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) 

38 — SLT-ziekteverzekeringen (inclusief de branches 29, 33 en 35)”; 

eee)  in template S.29.04.C0020/R0040 wordt de naam van het item vervangen door: 

„Variatie in beste schatting”; 

fff)  in template S.29.04.C0030/R0110 wordt aan het eind van de eerste zin van de eerste alinea van de 
instructies het volgende toegevoegd: 

„indien de analyse in S.29.03 op basis van de branche wordt uitgevoerd.”; 

ggg)  in template S.29.04.C0040/R0110 wordt in de eerste alinea van de instructies aan het eind van de zin het 
volgende toegevoegd: 

„indien de analyse in S.29.03 op basis van de branche wordt uitgevoerd.”; 

hhh)  in template S.29.04.C0050/R0110 worden in de kolom „Item” de woorden „als gevolg van geprognosticeerde 
instroom en uitstroom in jaar N” geschrapt; 

iii)  in de templates S.30.01 en S.30.02 wordt in de tweede tabel van de template (met betrekking tot facultatieve 
dekking leven) item Z0010 vervangen door Z0020; 

jjj)  in de templates S.30.01.C0030, S.30.01.C0200, S.30.02.C0030 en S.30.02.C0160 worden aan het eind van 
de instructies de volgende tweede en derde alinea toegevoegd: 

„Eens de code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico 
waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat. 

Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle 
betrokken branches.”; 

kkk)  in template S.30.01.C0130 wordt aan het eind van de instructies de volgende tweede alinea toegevoegd: 

„In het geval van een onbeperkt verzekerd bedrag is het „verzekerd bedrag” een schatting van de verwachte 
mogelijke verliezen (berekend aan de hand van dezelfde methoden als voor de berekening van de premie, die 
de werkelijke risicoblootstelling weerspiegelt).”; 

lll)  in template S.30.02 wordt in de algemene opmerkingen aan het eind van de vierde alinea het volgende 
toegevoegd: 

„Wanneer een facultatieve dekking zoals gerapporteerd in template S.30.01, betrekking heeft op meer dan één 
herverzekeringsonderneming, worden in deze template evenveel rijen ingevuld als het aantal betrokken 
herverzekeringsondernemingen voor die specifieke facultatieve dekking.”; 

mmm)  in template S.30.02.C0050 worden aan het eind van de instructies de volgende tweede en derde alinea 
toegevoegd: 

„Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende 
herverzekeraar of tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende 
code of LEI-code. 

Indien reeds een code bestaat (bv. een nationale identificatiecode), wordt dezelfde code als die identificatiecode 
gebruikt en blijft deze consequent gebruikt worden tot een LEI-code bestaat.”; 

nnn)  in template S.30.02.C0330 worden de instructies vervangen door: 

„Beoordeling van de herverzekeraar op de rapportagereferentiedatum zoals verstrekt door de aangewezen 
externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI). 

Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.”; 

ooo)  in template S.30.03.C0170 en C0180 wordt in de laatste zin van de instructies na „Dit item wordt” de 
volgende tekst toegevoegd: 

„, indien van toepassing,”; 

ppp)  in template S.30.03.C0370 worden aan het eind van de eerste zin van de instructies de woorden „of „n.v.t.”” 
geschrapt; 

qqq)  in template S.30.04.C0230 wordt de eerste alinea van de instructies vervangen door: 

„Beoordeling van de herverzekeraar op de rapportagereferentiedatum zoals verstrekt door de aangewezen 
externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI).”; 

25.11.2017 L 310/28 Publicatieblad van de Europese Unie NL    



rrr)  in template S.30.04.C0230 wordt na de eerste alinea van de instructies de volgende nieuwe alinea 
toegevoegd: 

„Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.”. 

4.  Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gerectificeerd: 

a)  in template S.01.01.C0010 wordt in de rijen R0150, R0160 en R0200 van de instructies de optie „6 — 
Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6 tot en met 8” vervangen door: 

„6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2”; 

b)  in template S.03.01 wordt het item C0020/R0010 onmiddellijk na item C0010/R0010 als volgt aan de instructies 
toegevoegd: 

„C0020/R0010 Waarde van garanties/zekerheden/voorwaarde
lijke verplichtingen — Door de groep ver
strekte garanties, met inbegrip van kredietbrie
ven 

Solvabiliteit II-waarde van de door de groep 
verstrekte garanties, met inbegrip van krediet
brieven.”  

c)  in template S.03.01 wordt het item C0020/R0030 onmiddellijk na item C0010/R0030 als volgt aan de instructies 
toegevoegd: 

„C0020/R0030 Waarde van garanties/zekerheden/voorwaarde
lijke verplichtingen — Door de groep ontvan
gen garanties, met inbegrip van kredietbrieven 

Solvabiliteit II-waarde van de door de groep 
ontvangen garanties, met inbegrip van krediet
brieven.”  

d)  in template S.05.02 wordt de derde alinea „De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis.” geschrapt; 

e)  in template S.22.01 wordt aan het eind van de derde alinea van de algemene opmerkingen het volgende 
toegevoegd: 

„Indien binnen een groep beide typen overgangsmaatregelen kunnen worden toegepast, volgt de template een 
cumulatieve stapsgewijze benadering.”; 

f)  in de templates S.25.01.R0220/C0100 en S.25.02.R0220/C0100 wordt aan het eind van de instructies de 
volgende nieuwe alinea toegevoegd: 

„Het omvat alle bestanddelen van het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste (R0200 + R0210), met inbegrip 
van kapitaalvereisten van ondernemingen uit andere financiële sectoren (R0500), kapitaalvereiste voor 
deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (R0540), en kapitaalvereiste voor resterende 
ondernemingen (R0550).”; 

g)  in de templates S.25.01.R0500/C0100, S.25.02.R0500/C0100 en S.25.03.R0500/C0100 wordt na de eerste 
alinea van de instructies de volgende nieuwe alinea toegevoegd: 

„R0500 moet gelijk zijn aan de som van R0510, R0520 en R0530.”; 

h)  in de templates S.25.01.R0570/C0100 en S.25.02.R0570/C0100 wordt aan het eind van de instructies de 
volgende nieuwe alinea toegevoegd: 

„Het totale solvabiliteitskapitaalvereiste moet gelijk zijn aan de som van R0220 en R0560.”; 

i)  in template S.25.02 wordt de tweede rij R0220/C0100 geschrapt.  
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