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Rapportering renterisico

Toepassingsveld
De (her-)verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan de wet van
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen.

Deze circulaire is niet van toepassing op de verzekeringsondernemingen zoals bedoeld in
artikelen 275, 276 of 294 van de voorgenoemde wet van 13 maart 2016.

Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire regelt de inzameling van de gegevens die dienen voor de opvolging van het
renterisico van de (her-)verzekeringsondernemingen.

Geachte mevrouw
Geachte heer

1. Inhoud rapportering

Om de Bank als prudentiële toezichthouder in staat te stellen een volledig en geïntegreerd beeld te krijgen
van het renterisico van de verzekeringsmaatschappijen, heeft de Bank bijkomende informatie nodig. In het
verleden heeft de Bank deze informatie opgevraagd via circulaire NBB_2017_02. Laatstgenoemde
circulaire wordt aldus door deze nieuwe versie vervangen. De aanvullende prudentiële rapportering bevat
nu de volgende elementen:
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1.1 Overzicht rentegaranties

Een eerste rapporteringsdomein is enkel van toepassing voor verzekeringsondernemingen met een
activiteit leven en omvat een overzicht van de huidige rentegaranties van de portefeuille
levensverzekeringen (exclusief ziekteverzekeringen en tak 23) volgens de volgende dimensies:

· Gewogen resterende looptijd van de garanties (per bucket)
· Gewogen gemiddelde rentegarantie (per bucket)
· Garanties op toekomstige premies: ja of neen
· Type levensverzekering: individueel of groep

In de cellen dienen telkens de hierop betrekking hebbende boekwaarden van de technische voorzieningen
ingevuld te worden.

1.2 Duraties activa en passiva

Een tweede pijler van de rapportering heeft als doel een overzicht te geven van de modified durations van
de huidige activa- en passivaportefeuille. Voor de wiskundige definitie van de modified duration wordt
verwezen naar de bijlage.

De berekening van de modified duration moet gebaseerd zijn op de bedragen die gerapporteerd worden in
het kader van artikelen 9 en 11 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 en met de cash flow
projecties van de activa die geraporteerd worden onder punt 1.3 van deze circulaire. De modified durations
dienen gerapporteerd te worden voor de totale portefeuille, en dit zowel voor de technische voorzieningen
als voor de bijhorende onderliggende activa, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de
vastrentende activa en “andere activa”.

1.3 Cash flow projecties

Een laatste luik van de rapportering bestaat uit de activa cash flow projecties van de activa die tegenover
het totaal van de technische voorzieningen staan. Belangrijke eigenschappen van de cash flow projecties
zijn:

· De projecties dienen opgeleverd te worden per tijdseenheid tot 40 jaar, nadien volgt nog een bucket
van 10 jaar (41-50) en een bucket voor al wat rest (51 tot einde)

· Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vastrentende activa en “andere activa”
· Het gaat hier telkens om een rapportering van de onverdisconteerde cash flows
· Herinvesteringen mogen niet in rekening genomen worden

2. Rapporteringswijze

Het geheel dient telkens gerapporteerd te worden voor 30 april op basis van de cijfers d.d. 31 december
van het voorgaande jaar en dit vanaf de rapportering van de gegevens op 31 december 2018. De
rapportering van de gegevens op 31 december 2017 dient voor 30 juni 2018 gerapporteerd te worden. De
rapporteringstabellen kunnen teruggevonden worden in bijlage aan deze circulaire.

De elektronische overdracht van de gegevens vindt plaats door middel van de toepassing "OneGate" van
de Bank. Vanaf de rapportering van de gegevens op 31 december 2017 dienen de gegevens gerapporteerd
te worden via bestanden gegenereerd in XBRL-formaat. Vanaf dit moment mogen alleen de verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen met een bedrag aan technische voorzieningen van minder dan
50 miljoen euro hun gegevens nog rapporteren door middel van ‘data entry’ of ‘CSV upload’ zoals
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gespecifieerd in de circulaire NBB_2012_07. Een uitwisselingsprotocol werd ter beschikking gesteld op de
website1 van de Bank.

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

Hoogachtend

Jan Smets
Gouverneur

Bijlage: 1

1 http://www.nbb.be/onegate.


