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Rapportering hypothecaire leningen verzekeringsondernemingen

Toepassingsveld
Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht.

Samenvatting
Deze circulaire regelt de inzameling van de gegevens die dienen voor de opvolging van de
risico’s onderliggend aan de portefeuille hypothecaire leningen van Belgische
(her-)verzekeringsondernemingen.

Geachte mevrouw
Geachte heer

In het kader van de doorlichting die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gemaakt van het
Belgische financiële systeem (“Financial Sector Assessment Program”)1 werden een aantal
aanbevelingen geformuleerd voor de Belgische financiële sector, waaronder de verzekeringssector.

Een van de aanbevelingen van het IMF inzake het prudentieel toezicht op de verzekeringssector betreft
de blootstelling van Belgische verzekeraars aan hypothecaire leningen. Meer bepaald wordt aan de
Nationale Bank van België (hierna: “de Bank”) aanbevolen om de onderliggende risico’s aanwezig in de
portefeuilles hypothecaire leningen meer in detail op te volgen, zowel vanuit micro- als macroprudentieel
perspectief.

Gezien er in de Solvabiliteit II rapportering een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar is over de
hypothecaire leningen, is de Bank genoodzaakt een bijkomende rapportering uit te werken om aan deze
aanbeveling tegemoet te komen. De rapportering van de hypothecaire leningen betreft een micro- en een
macroprudentieel luik, elk met een verschillende invalshoek en draagwijdte.

1 https://www.imf.org/external/np/fsap/fsap.aspx

https://www.imf.org/external/np/fsap/fsap.aspx


Circulaire – Blz. 2/2 NBB_2018_27 – 17 oktober 2018

Microprudentiële rapportering

De draagwijdte van de microprudentiële rapportering betreft de blootstellingen van Belgische
verzekeringsondernemingen aan residentiële hypothecaire leningen zowel in België als in het buitenland.
Deze rapportering dient enkel ingevuld te worden door verzekeraars wiens blootstelling aan residentiële
hypothecaire leningen meer bedraagt dan 5% van haar totale investeringsportefeuille exclusief
investeringen aangehouden in het kader van Tak-23 producten2 of wiens blootstelling aan residentiële
hypothecaire leningen meer bedraagt dan 650 miljoen euro.

Macroprudentiële (PHL) rapportering

De draagwijdte van de macroprudentiële rapportering betreft de blootstellingen van Belgische
verzekeringsondernemingen aan residentiële hypothecaire leningen waarvan de hypotheek gevestigd is
in België. Deze rapportering dient enkel ingevuld te worden door verzekeraars wiens blootstelling aan
Belgische hypothecaire leningen meer dan 1 miljard euro bedraagt.

Rapporteringswijze en richtlijnen

De rapporteringstabellen kunnen teruggevonden worden in bijlage aan deze circulaire. Zowel de micro-
als de macroprudentiële rapportering dient op jaarbasis opgeleverd te worden. De referentiedatum betreft
het einde van het jaar. De deadline voor het opleveren van de rapportering betreft 30 april van het daarop
volgende jaar. De eerste rapportering heeft als referentiedatum 31/12/2018. Tevens wordt als bijlage aan
deze circulaire het document “Guidelines residential mortgage loans reporting insurance” toegevoegd. Dit
document geeft toelichting, definities en voorbeelden over hetgeen in de verschillende
rapporteringstabellen moet worden ingevuld.

De elektronische overdracht van de gegevens vindt plaats door middel van de toepassing "OneGate" van
de Bank. De ondernemingen hebben de keuze om de gegevens handmatig in te voeren of om de
rapportering te automatiseren via bestanden gegenereerd in CSV of XML-formaat. Een
uitwisselingsprotocol werd ter beschikking gesteld op de website3 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

Bijlagen:
- Annex I - Residential mortgage loans reporting insurance
- Annex II - Guidelines residential mortgage loans reporting insurance

2 Waarde te berekenen door de som te nemen van de Solvency II waarden van alle investeringen gerapporteerd
in Solvency II rapporteringstemplate S.06.02, exclusief de investeringen aangehouden in het kader van tak-23
contracten

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