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Aanpassing van de uitvoeringsverordening en rapportering over het derde kwartaal
van 2019.

Toepassinflsveld

De verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die onderworpen zijn aan de wet van
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
Samenvattina/DoeJstelling

In deze brief wordt gespecificeerd welke ondernemingen hun solvabiliteitskapitaalvereiste
opnieuw zullen moeten berekenen voor de rapportering over het derde kwartaal van 2019.

Geachte mevrouw
Geachte heer

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 van de Commissie van 8 maart 2019 tôt wijziging van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie tôt aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van
het Europees Parlement en de Raact betreffende de toegang tôt en uitoefening van het verzekerings- en

het herverzekeringsbedrijf werd in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt op 18juni
2019.
De inwerkingtreding van deze verordening is vastgesteld op de twintigste dag die volgt op de datum van
de bekendmaking in het Publicatieblad, behalve voor de bepalingen van artikel 1, punten 50, 59, 60, 61
(verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen) en punten 66 en 74 (valutarisico), die op
1 januari 2020 in werking treden.

Deze verordening zal dus van toepassing zijn bij de indiening van de rapportering over het derde kwartaal
van 2019.

Artikel 152 van de wet bepaalt dat de ondernemingen het bedrag van hun in aanmerking komend eigen
vermogen en hun solvabiliteitskapitaalvereiste continu moeten controleren en staat toe dat de Bank van de
ondernemingen veriangt dat zij hun solvabiliteitskapitaalvereiste
opnieuw berekenen wanneer er
aanwijzingen zljn dat hun risicoprofiel duidelijk veranderd is sinds de datum waarop het
solvabiliteitskapitaalvereiste voor het laatst is gemeld.
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In dit verband heeft de Bank besloten om allé ondernemingen met een solvabiliteitsratio van ten hoogste
150% op basis van de situatie per30juni2019, te verplichten hun solvabiliteitskapitaalvereiste per

30 september 2019 opnieuw te berekenen, rekening houdend met de nieuwe regels van de
uitvoeringsverordening.

Met bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste client te worden opgenomen in model S. 23 over het eigen
vermogen en model S. 28 over het minimumkapitaalvereiste.
Hoogachtend

Pierre VWSCH
Gotrferneur
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