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Aanvullende voorziening in levons- en arbeidsongevallenverzekeringen

Tgepassinflsveld

Verzekeringsondernemingen actiefin de takken leven- en arbeidsongevallen.

Samenvattino/Doelstellina

Deze circulaire heeft als doel de bepaling van de toe te passen spilrentevoet op 31 december 2019 in het
kader van de aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringen.

Geachte mevrouw
Geachte heer

De méthode voor het berekenen van de aanvullende voorziening die aangelegd moet worden wanneer de
gewaarborgde rentevoet 80 % van de gemiddelde rentevoet over de laatste vijfjaar van de OLO's op 10
jaar (hierna spilrentevoet genoemd) met meer dan 0, 1 % (10 basispunten) overschrijdt, wordt voor de
levensverzekeringen beschreven in artikel 34 quinquies §3, 2'" lid en voor de arbeidsongevallen-
verzekeringen in artikel 34 sexies §5, 1° van het koninklijk besluit van 17 november 1994, zoals gewijzigd
op 1 juni 2016, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen.

De spilrentevoet wordt bepaald aan de hand van de rentevoeten opgegeven door de Nationale Bank, voor
het rendement op het einde van de maand van de linéaire obligaties op de secundaire markt. Deze
rentevoeten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank (http://stat. nbb. be) onder
de rubriek "Financiële markten > Rentevoeten" van de inhoudstafel.

De gemiddelde waarde werd berekend voor de période van december 2014 tôt en met november 2019.
Zocfoende bedraagt de op 31 december 2019 toe te passen spilrentevoet 0,49 %.

Gelieve te noteren dat wij de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling een kopie van deze
circulaire bezorgen.

Hoçgachtend

Pierre WUNJ
Gouverneur
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