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Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tôt dotatie aan de
aanvullende voorziening in 2019

Toepassinflsveld

Verzekeringsondernemingen die onderworpen zijn san de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en die actiefzijn in de
takken Leven en Arbeidsongevallen.

Samenvattina/Doelstellina

Deze mededeling betreft de vrijstelling van de verplichting tôt dotatie aan de aanvullende
voorziening, doorgaans «knipperlichtvoorziening» genoemd.

Geachte mevrouw

Geachte heer

In toepassing van art. 34quinquies §4 van het KB jaarrekening van verzekeringsondernemingen1, acht de
Bank het noodzakelijk om een aanvullende voorwaarde op te leggen voor de toekenning van een vrijstelling
van de verplichting tôt dotatie aan de knipperlichtvoorziening voor het boekjaar 2019. Het betreft een
bijkomende voorwaarde naast degene vermeld in circulaire NBB_2016_39.

Als aanvullende voorwaarde voor de toekenning van een vrijstelling voor het boekjaar 2019 dienen
verzekeringsondememingen, op 30 september 2019, een dekking te behalen van minstens 125 % van het
solvabiliteitskapitaalvereiste, zoals vastgelegd in de controlewet2, zonder gebruikmaking van de
overgangsmaatregelen bedoeld in de artikelen 668 en 669 van de genoemde wet.

De zeer lage-renteomgeving en de ernstige onderschatting van het kapitaalvereiste voor renterisico in de
standaardformule liggen aan de grondslag van de aanscherping van de voorwaarden voor de toekenning
van een vrijstelling.

De voorbije jaren werden gekenmerkt door de materialisatie van het lage-renterisico waarbij de
verzekeraars werden geconfronteerd met een zeer uitdagende macro-economische omgeving. De scherpe
en snelle daling van de EIOPA risicovrije rentecurve, sinds het begin van 2019 gekenmerkt door veel lagere
en negatievere rentes over veel langere looptijden, wijzen op een verdere accentuering van het renterisico
voor de verzekeringssector.

KB van 17 november 1994 op de jaarrekening van verzekerings- en hen/erzekeringsondernemingen.

De wetvan 13 maart 2016 o@ het statuul van en hettoezicht op verzekerings-ofhe^/erzekerin^sondememingen.
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Analyses in het kader van de herziening van Solvabiliteit II hebben aangetoond3 dat het kapitaalvereiste
voor renterisico mogelijks ernstig wordt onderschat in de standaard formule. De huidige regelgeving bepaalt
immers dat bij de berekening van het kapitaalvereiste de rentecurve niet onder 0% kan zakken. Ook is de
grootteorde van de récent geobserveerde bewegingen van de rentecurve veel significanter dan deze die
worden opgelegd bij de berekening van het kapitaalvereiste. De onderschatting van het kapitaalvereiste
voor renterisico wordt groter naarmate een steeds groter deel van de rentecurve onder 0 % komt te liggen.

De Bank overweegt verder om circulaire NBB_2016_39 te herzien en te verfijnen in 2020 teneinde rekening
te houden met de gewijzigde marktomstandigheden en de onderschatting van het kapitaalvereiste voor
renterisico in de standaardformule.

Hoogachtend

3 https://eiopa.europa. eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-19-465 CP Ooinion 2020 review.odf
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