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Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (USP)  

Toepassingsveld 

• Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. 

• Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die tot een groep naar Belgisch recht in de zin 

van artikel 339, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 

verzekerings- of herverzekeringsondernemingen behoren, 

• Ondernemingen naar Belgisch recht die tot een financieel conglomeraat naar Belgisch recht in de 

zin van artikel 340, 1° van de voornoemde wet van 13 maart 2016 behoren, 

• Bijkantoren van verzekeringsondernemingen uit derde landen die in België verzekerings- [of 

herverzekerings]activiteiten verrichten. 

Deze circulaire is van toepassing op verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand zoals 

gedefinieerd in artikel 15, 79° van de voornoemde wet van 13 maart 2016. Voor deze ondernemingen 

dient « De Bank » te worden vervangen door « de Controledienst voor de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen » zoals gedefinieerd in artikel 15, 84° van dezelfde wet. 

Deze circulaire is niet van toepassing op als bedoeld in artikel 275, 276 of 294 van de voornoemde wet 

van 13 maart 2016 verzekeringsondernemingen. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank voor het gebruik van 
ondernemingsspecifieke parameters bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. 

Deze circulaire vervangt circulaire 2016_19 over hetzelfde onderwerp. De derde alinea van richtsnoer 6 is 
aangepast en bijlagen 1 tot 4 zijn toegevoegd. 

Juridische basis 

• De Wet : wet van 13 maart 2016  op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of 

herverzekerings-ondernemingen 

• De Verordening 2015/35: gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 van de commissie van 10 

oktober 2014 tot aanvulling van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf 

(Solvabiliteit II) 
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• De Verordening 2015/498: uitvoeringsverordening (EU) 2015/498 van de commissie van 24 maart 

2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure voor 

goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van het gebruik van ondernemingsspecifieke 

parameters overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de raad 

Structuur 

I. Doel 

II. Definities 

III. Bijkomende informatie 

IV. Inwerkingtreding 

V. Richtsnoeren voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters 

VI. Bijlage 1 - Template QUANT - USP - SCR ratios 

VII. Bijlage 2 - Template QUANT - USP Premierisico 

VIII. Bijlage 3 - Template QUANT - USP Reserverisico - Methode 1 

IX. Bijlage 4 - Template QUANT - USP Reserverisico - Methode 2 
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Geachte mevrouw  

Geachte heer 

I. Doel 

Deze circuliare heeft betrekking op de artikelen 151 en 166 van de Wet en op artikelen 218, 219, 220, 335 

en 338  van de Verordening 2015/35 en op artikelen 1 tot 7 van Verordening 2015/498. 

 

Ze hebben als doel verdere specificaties te geven voor de kwaliteitscriteria voor gegevens waarmee tijdens 
de berekening van ondernemingsspecifieke parameters en groepsspecifieke parameters rekening dient te 
worden gehouden.  
 
Indien de standaardformule de onderliggende risico’s niet op passende wijze weergeeft, kunnen 
ondernemingen bij het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste een subset van de parameters 
(standaardparameters) in de standaardformule vervangen door parameters die eigen zijn aan die 
ondernemingen (Undertaking Specific Parameters). Dit zou een gedegen risicobeheer binnen 
verzekerings-en herverzekeringsondernemingen moeten helpen bevorderen.  
 
Ondernemingen mogen slechts een subset van de standaardparameters in de modules voor 
verzekeringstechnische risico’s door specifieke parameters vervangen. Dit betekent dat sommige van de 
voor de berekening van deze parameters gebruikte inputs vergelijkbaar zullen zijn met (en in sommige 
gevallen tot dezelfde informatie zullen leiden als) de inputs die worden gebruikt om de technische 
voorzieningen te berekenen. Verwacht wordt dat de actuariële functie bijdraagt tot de beoordeling van deze 
inputs binnen het risicobeheersysteem. De Richtlijn 2009/138/EG beschrijft de rol van de actuariële functie 
en hoe deze ertoe moet bijdragen dat het risicobeheersysteem doeltreffend wordt toegepast, met name de 
risicomodellering die ten grondslag ligt aan de berekening van de kapitaalvereisten. De rol van de actuariële 
functie is derhalve van groot belang bij de beoordeling van de kwaliteit van de bij de berekening van de 
ondernemingsspecifieke parameters gebruikte gegevens. 
 
Ter herinnering verduidelijkt het eerste artikel van de Verordening de inhoud van de aanvraag voor 
goedkeuring die de verzekerings- of herverzekeringsonderneming moet voorleggen aan de Bank om 
gebruik te kunnen maken van ondernemingsspecifieke parameters ter vervanging van een deel van de 
parameters van de standaardformule . De aanvraag van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming 
dus het volgende bevatten: 

a) documenten die het interne besluitvormingsproces van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming met betrekking tot de aanvraag aantonen; 

b) een specifieke startdatum vanaf wanneer het gebruik van de ondernemingsspecifieke parameters 
wordt gevraagd; 

c) de subset van standaardparameters waarvoor vervanging door ondernemingsspecifieke 
parameters wordt gevraagd; 

d) voor elk segment de gebruikte standaardmethode en de voor de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming specifieke parameterwaarde die door gebruik van die methode is 
verkregen; 

e) de berekening van de ondernemingsspecifieke parameter voor het gebruik waarvan de 
verzekerings- of herverzekeringsonderneming de aanvraag indient en informatie dat de berekening 
adequaat is; 

f) bewijs dat de gegevens die voor de berekening van de ondernemingsspecifieke parameters 
worden gebruikt, volledig, nauwkeurig en passend zijn en voldoen aan de voorschriften van artikel 
219 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; 

g) een rechtvaardiging dat elke standaardmethode om de ondernemingsspecifieke parameter voor 

één segment te berekenen, het meest nauwkeurige resultaat oplevert om aan de in artikel 151 van 

de Wet vastgestelde voorschriften te voldoen. Dit betekent dat de solvabiliteitskapitaalvereiste 

moet overeenkomen met de Value at Risk (VaR) van het kernvermogen van een verzekerings- of 

herverzekeringsonderneming met een betrouwbaarheidsgraad van 99,5 % over een periode van 

één jaar. 
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Alleen de goedkeuringsprocedure voor ondernemingsspecifieke parameters op solo niveau is door 
technische uitvoeringsnormen geharmoniseerd. De richtsnoeren beogen het proces van goedkeuring door 
toezichthouders voor de groepsspecifieke parameters te harmoniseren om op die manier de samenhang 
in het gebruik van de groepsspecifieke parameters door groepen in alle lidstaten te verbeteren.  
 
De richtsnoeren 1 tot en met 9 zijn zowel van toepassing op solo ondernemingen als voor de berekening 
van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep volgens de consolidatiemethode of volgens een 
combinatie van methoden voor de geconsolideerde gegevens overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), 
b) en c), van de Verordening 2015/35.  
 
Voor de berekening van de ondernemingsspecifieke parameters kunnen ondernemingen een methode 
selecteren uit een aantal in bijlage XVII van de Verordening 2015/35 voorgeschreven gestandaardiseerde 
methoden. Indien de gestandaardiseerde methoden voor de ondernemingsspecifieke parameters op enige 
manier worden gewijzigd, dan kan er geen sprake meer zijn van goedkeuring als bedoeld in artikel 166 van 
de Wet. De aangepaste methode zou echter kunnen worden aangemerkt als een gedeeltelijk intern model, 
dat afhankelijk is van de goedkeuring van de toezichthouder, als bedoeld in de artikelen 167, 168 en 174 
tot en met 188 van de Wet.  

II. Definities 

Indien de begrippen niet in deze richtsnoeren zijn bepaald, hebben ze de betekenis zoals bepaald in de 

hiervoor genoemde wetbepalingen en verordeningen. 

III. Bijkomende informatie 

Deze circulaire kadert binnen de geharmoniseerde uitvoering van de principes van de Richtlijn 

2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot 

en uitoefening van de werkzaamheden van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II-

richtlijn) zoals bepaald in de richtsnoeren van EIOPA. De ondernemingen kunnen deze richtsnoeren, ter 

informatie, raadplegen op volgende website: https://eiopa.europa.eu/. 

IV. Inwerkingtreding 

Deze circulaire is van toepassing vanaf 31 december 2020. 

V. Richtsnoeren voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters 

Richtsnoer 1 – De rol van deskundig advies  
 
Om de ondernemingsspecifieke parameters te bepalen, mogen ondernemingen op deskundig advies 
gebaseerde aannames slechts gebruiken om bestaande gegevens aan te vullen en niet als vervanging 
voor de ontbrekende gegevens.  

Ondernemingen mogen alleen gebruikmaken van op deskundig advies gebaseerde aannames indien de 
daaruit voortvloeiende aangepaste gegevens in hogere mate voldoen aan de criteria die zijn opgenomen 
in artikel 219 van de Verordening 2015/35. Ook moeten ze op verzoek van de Bank kunnen aantonen dat 
aan deze criteria wordt voldaan.  
 
Richtsnoer 2 – Materialiteit  
 
Ondernemingen zorgen ervoor dat aan de criteria voor de kwaliteit van de gegevens als vermeld in artikel 
219 van de Verordening 2015/35 wordt voldaan, ongeacht de materialiteit van het segment waarvoor de 
ondernemingsspecifieke parameters worden gebruikt.  
 
 
 

https://eiopa.europa.eu/
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Richtsnoer 3 – Aanpassingen om gegevens adequater te maken  
 
Behoudens het bepaalde in richtsnoer 1, passen ondernemingen bij het bepalen van de 
ondernemingsspecifieke parameters historische gegevens aan waar dit nodig is om de gevolgen van 
risico's die ten minste de volgende twaalf maanden irrelevant zijn op te heffen.  
 
Richtsnoer 4 – Aanpassing van historische gegevens om de gevolgen van 
catastrofegebeurtenissen buiten beschouwing te laten en de huidige 
herverzekeringsovereenkomsten te weerspiegelen  
 
Waar van toepassing stellen ondernemingen intern beleid en interne procedures op:  

(a) om verliezen wegens catastrofegebeurtenissen te identificeren;  

(b) om gegevens aan te passen in overeenstemming met punt B, lid 2, onder e), van bijlage XVII van 
de Verordening 2015/35;  

(c) om gegevens aan te passen in overeenstemming met punt B, lid 2, onder d), punt C, lid 2, onder c) 
en punt D, lid 2, onder f), van bijlage XVII van de Verordening 2015/35.  

Ondernemingen zorgen ervoor dat er afdoende rekening wordt gehouden met veranderingen aan eigen 
behoud op niet-proportionele herverzekering, wanneer deze van invloed zijn op de volatiliteit van het 
reserverisico.  
 
Richtsnoer 5 –Berekening van de aanpassing van niet-proportionele herverzekering in het kader 
van premierisico  
 
Bij het vaststellen van de aanpassingsfactor voor de invloed van niet-proportionele herverzekering, waarin 
artikel 218, lid 1, letter a), onder iii), en lid 1, letter c), onder iii), van de Verordening 2015/35 voorziet, 
zorgen ondernemingen ervoor dat zowel brutogegevens als gegevens na proportionele herverzekering 
voor de volgende twaalf maanden in overeenstemming zijn met richtsnoeren 1 tot en met 4.  
 
Richtsnoer 6 – Voortdurende naleving  
 
Ondernemingen zien erop toe dat de voorschriften voor het gebruik van de ondernemingsspecifieke 
parameters als onderdeel van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit worden nageleefd.  

In het kader van het toezichtverslag voor het eigen risico en de solvabiliteit, delen ondernemingen de Bank 
mee of de in de aanvraag opgenomen informatie substantieel is gewijzigd, in welk geval ze de Bank van 
relevante details over deze substantiële wijzigingen voorzien.  

Met het oog op de opvolging van het dossier vraagt de Bank dat ondernemingen jaarlijks, en dit ten laatste 
voor het inleveringstermijn van de kwantitatieve Solvabiliteit II-rapportering, een rapport samenstellen met 
daarin de details betreffende de herberekening van de USP’s en alle noodzakelijke elementen die tonen 
dat deze berekening nog steeds gepast is. Dit rapport bevat met andere woorden minstens het USP-
berekeningsbestand, het bestand met de testen die aantonen dat aan de vereisten om de USP te mogen 
gebruiken voldaan wordt en de aangepaste lijst van relevante aannames. Ondernemingen bezorgen op 
een jaarlijkse basis de tabellen in bijlage aan deze circulaire met de nodige bijwerkingen in te vullen en te 
bezorgen. Deze ingevulde tabellen moeten eveneens samen met het verzoek om goedkeuring voor het 
gebruik van ondernemingsspecifieke parameters bezorgd worden. 
 
Indien ondernemingen zich ervan bewust worden dat er, met het oog op de vervulling van de 
kalibratievereisten van artikel 151, lid 3, van de Wet, met een andere gestandaardiseerde methode een 
nauwkeuriger resultaat kan worden bereikt, moeten zij voor het gebruik van deze alternatieve 
gestandaardiseerde methode een nieuwe aanvraag indienen. 
 
De Bank verwacht verder dat de erkende commissaris, in zijn rapport met betrekking tot de Solvabiliteit II-
rapportering, specifiek aandacht besteed aan de verificatie van de USP-parameters. 
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Richtsnoer 7 – Herstel van niet-naleving  
 
Indien de voorschriften voor het gebruik van de ondernemingsspecifieke parameters niet worden 
nageleefd, besluit de Bank of de onderneming de niet-naleving binnen drie maanden kan herstellen.  

Bij het nemen van dit besluit houdt de Bank rekening met de mate en de draagwijdte van de niet-naleving, 
alsmede de tijd die nodig is om deze te verhelpen en de maatregelen die de onderneming voornemens is 
te treffen om alsnog aan de vereisten voor het gebruik van de ondernemingsspecifieke parameters te 
voldoen.  

Wanneer de niet-naleving niet binnen drie maanden kan worden hersteld, trekt de Bank de goedkeuring 
voor het gebruik van de ondernemingsspecifieke parameters in overeenkomstig artikel 8 van de 
Verordening 2015/489.  

Wanneer de goedkeuring is ingetrokken, berekenen ondernemingen het solvabiliteitskapitaalvereiste met 
behulp van standaardparameters. Indien ze voornemens zijn om het gebruik van ondernemingsspecifieke 
parameters opnieuw aan te vragen, moeten ze bovendien een nieuw verzoek indienen.  
 
Richtsnoer 8 – Verplichting van de Bank om ondernemingsspecifieke parameters te gebruiken  
 
Indien de Bank van de onderneming verlangt overeenkomstig artikel 166 van de Wet, 
ondernemingsspecifieke parameters te gebruiken, zal ze de onderneming wijzen op de in artikel 218 van 
de Verordening 2015/35 bedoelde parameters die moeten worden vervangen. Na afstemming met de 
onderneming stelt de Bank een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.  

Na ontvangst van het verzoek van de Bank analyseert de onderneming de beschikbare gestandaardiseerde 
methoden.  
 
Richtsnoer 9 – Significante afwijking  
 
Bij het beoordelen of er sprake is van een significante afwijking als bedoeld in artikel 166 van de Wet houdt 
de Bank rekening met de volgende relevante factoren:  

a) de uit het toezichtsproces resulterende bevindingen; 
 

b) de aard, het type en de omvang van de afwijking;  
 

c) de waarschijnlijkheid en ernst van eventuele negatieve gevolgen voor verzekeringnemers en 
begunstigden;  

d) het niveau van gevoeligheid van de aannames waarop de afwijking betrekking heeft;  

e) de verwachte duur en volatiliteit van de afwijking gedurende de looptijd van de afwijking.  

De Bank voert deze analyse uit op het niveau van ieder segment waarvoor het gebruik van 
ondernemingsspecifieke parameters mogelijk is.  
 
Richtsnoer 10 – Aanvraag voor goedkeuring van het gebruik van groepsspecifieke parameters  
 
De aanvraag voor goedkeuring van het gebruik van groepsspecifieke parameters dient ten minste de in lid 
2, 4 en 5 van artikel 1 van van de Verordening 2015/489 vereiste informatie te bevatten, waarbij 
verwijzingen naar ‘ondernemingsspecifieke parameters’ moeten worden begrepen als een verwijzing naar 
'groepsspecifieke parameters'.  

Op met redenen omkleed verzoek van de groepstoezichthouder dient de deelnemende verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding aanvullende 
informatie te verstrekken, waar dit nodig is om de aanvraag te kunnen beoordelen.  
 
Richtsnoer 11 – Reikwijdte van de groep die groepsspecifieke parameters gebruikt  
 
Wanneer het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep wordt berekend volgens methode 1 of volgens de 
combinatie van methode 1 en methode 2, mag de deelnemende verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding de 
groepsspecifieke parameters alleen gebruiken voor overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), 
van de Verordening 2015/35 berekende geconsolideerde gegevens.  
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Wanneer het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep wordt berekend volgens methode 2, mogen de 
deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde 
financiële holding geen groepsspecifieke parameters gebruiken.  

Indien een onderneming die onder de reikwijdte van het volgens methode 2 te berekenen 
solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep valt, gebruikmaakt van ondernemingsspecifieke parameters, 
worden alleen ondernemingsspecifieke parameters van ondernemingen die goedkeuring van de 
toezichthoudende autoriteiten hebben ontvangen, meegenomen in de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.  

Richtsnoer 12 – Vereisten inzake de kwaliteit van de gegevens op groepsniveau 

De deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde 
financiële holding dienen aan de groepstoezichthouder te kunnen aantonen dat de aard van de activiteiten 
en het risicoprofiel van de groep voldoende overeenkomen met die van de individuele ondernemingen die 
de gegevens verschaffen om de samenhang te waarborgen tussen de statistische aannames die ten 
grondslag liggen aan de gegevens die voor individuele entiteiten en op het groepsniveau worden gebruikt. 

Richtsnoer 13 – Overleg binnen het college van toezichthouders 

Tijdens de raadpleging als bedoeld in artikel 356, lid 3, van de Verordening 2015/35, analyseren en 
bespreken de groepstoezichthouder en de andere toezichthoudende autoriteiten in het college van 
toezichthouders onder meer de representativiteit van de gegevens op groepsniveau en de relevantie van 
de gebruikte gestandaardiseerde methoden.  

Richtsnoer 14 – Informatie voor het college van toezichthouders 

Indien een aanvraag voor goedkeuring van het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters door een 
individuele onderneming onder de reikwijdte van de berekening van groepssolvabiliteit valt, stelt de 
toezichthoudende autoriteit die de aanvraag ontvangt, het college van toezichthouders van de ontvangst 
en van haar besluit in kennis. Indien de aanvraag wordt afgewezen, geeft zij het college van 
toezichthouders uitleg over de redenen van haar besluit.  

Alvorens zijn definitieve besluit te nemen over de aanvraag om groepsspecifieke parameters te gebruiken, 
houdt de groepstoezichthouder rekening met de besluiten van de toezichthoudende autoriteiten met 
betrekking tot de aanvragen voor gebruik van ondernemingsspecifieke parameters van individuele 
ondernemingen die onder de reikwijdte van de berekening van groepssolvabiliteit vallen.  

Een kopie van deze circulaire wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling 
gericht. 

Hoogachtend 

Pierre WUNSCH 
Gouverneur




