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Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tôt dotatie aan de
aanvullende voorziening in 2020

TpepassinQsveld

Verzekeringsondernemingen die ondenvorpen zijn aan 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.

Samenvattinfl/doelstellinQ

Deze mededeling betreft de vrijstelling van de verplichting tôt dotatie aan de aanvullende

voorziening, doorgaans "knipperlichtvoorziening" genoemd.

Geachte mevrouw

Geachte heer

Krachtens artikel 34quinquies, § 4, van het koninklijk besluit op de jaarrekening van de
verzekeringsondernemingen1 acht de Nationale Bank van België (hierna "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 2020, in aanvulling op de in circulaire
NBB 2016 39 vermelde voorwaarde.

Als aanvullende voorwaarde voor de toekenning van een vrijstelling voor het boekjaar 2020 dienen
verzekeringsondernemingen in 2020 doorlopend een dekking te behalen van minstens 125% van het
solvabiliteitskapitaalvereiste, zoals vastgelegd in de toezichtswet2, zonder gebruik te maken van de in de
artikelen 668 en 669 van die wet bedoelde overgangsmaatregelen. De Bank vraagt om haar een prognose
van de SCR-ratio per 31 december 2020 te bezorgen opdat zij de naleving van deze voorwaarde kan
beoordelen.

Met vrijstellingsdossier client uiterlijk 15 november 2020 bij de Bank te worden ingediend. In dit dossier
moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan deze aanvullende voorwaarde, door te bevestigen dat de
solvabiliteitsratio's en de prognose voor 31/12/2020 hoger zijn dan 125 %.

Koninklijk besluit van 17 november 1994op dejaarrekening van tfe verzekerings-en herverzekeringsondernemingen.

Wetvan 13maart2016op hetstatuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
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De Bank volgt de ontwikkeling van de COVID-19-pandemie en de aanzienlijke gevolgen daarvan voor de
maatschappij, de financiële markten en de financiële sector op de voet. Tegen deze achtergrond heeft de
Bank besloten de stresstestoefening van 2020 stop te zetten en bijgevolg de voorwaarden voor de
toekenning van deze vrijstelling aan te scherpen, te meer gelet op de zeer lage rente en de aanzienlijke
onderschatting van het kapitaalvereiste voor renterisico in de standaardformule.

Analyses in het kader van de herziening van Solvabiliteit II hebben namelijk aangetoond dat het
kapitaalvereiste voor renterisico mogelijks ernstig wordt onderschat in de standaardformule. De huidige
regelgeving bepaalt immers dat bij de berekening van het kapitaalvereiste de rentecurve niet onder 0 %
mag zakken. Ook is de grootteorde van de recentelijk vastgestelde bewegingen van de rentecurve veel
significanter dan deze die worden opgelegd bij de berekening van het kapitaatvereiste. De onderschatting
van het kapitaalvereiste voor renterisico wordt groter naarmate een steeds groter deel van de rentecurve
onder 0 % komt te liggen.

Hoogachtend,

Pierre WONSCH

Gçtri/erneur
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