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Rapportering m. b.t. de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de verzekeringssector

Toepassinasveld

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, die onderworpen zijn
aan de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen. Deze circulaire is niet van toepassing op de
verzekeringsondernemingen zoals bedoeld in artikelen 275, 276 of 294 van de wet van 13
maart2016.

De entiteiten die verantwoordelijk zijn voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar
Belgisch recht in de zin van de artikelen 339, 2°, en 343 van de wet van 13 maart 2016 of van

een fjnancieel conglomeraat naar Belgisch recht in de zin van de artikelen 340, 1 °, en 343
van de wet van 13 maart2016.

Samenvattino/Doelstellina

Deze circulaire bepaalt de modaliteiten van de inzameling van de gegevens die dienen voor de
opvolging van de impact van de COVID-19 pandemie op de Belgische (her-)
verzekeringsondernemingen en -groepen.

Structuur

1- Inleiding

2- Kwantitatieve en kwalitatieve rapportering

3- Rapportering verwachte uitkeringen en interne beleidsdocumenten

4- Bijlagen
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Geachte mevrouw

Geachte heer

1- Inleidina

De Nationale Bank van België (de Bank) volgt de evoluties van de COVID-19 pandemie en de significante
gevolgen die deze heeft op de samenleving, de financiële markten en de financiële sector van zeer nabij
op. Om een snel en accuraat beeld te krijgen van de impact van de COVID-19 pandemie op de
verzekeringssector heeft de Bank nood aan bijkomende informatie. Deze bestaat uit drie elementen:

a. Een wekelijkse kwantitatieve rapportering van financiële kerngegevens van de onderneming
(bijlage 1);

b. Een wekelijkse kwalitatieve rapportering met betrekking tôt de evoluties van de financiële
kerngegevens en de liquiditeitspositie van de onderneming (bijlage 2);

e. Een eenmalige rapportering van de intenties van de onderneming met betrekking tôt de mogelijke
uitkeringen aan aandeelhouders en polishouders (bijlage 3) evenals de laatste versies van allé
relevante interne beleidsdocumenten ter zake.

Overzicht van de rapDorterinaen m. b.t de_aevok]en_van de COVID-19 oandemie

Rapportering Scope Frequentie
(Eerste)
rapportering

Referentiedatum
Rapporterings
-kanaal

(a) Kwantitatieve

rapportering

(b) Kwalitatieve
rapportering

(e) Verwachte
uitkerlngen

Allé Belgische

(her.)
verzekerings-

ondernemingen

en -groepen

31 maart '20

Wekelijkse

Recentste gegevens

(< 1 week oud)
OneGate
Domein CPA

31 maart '20
Recentste gegevens
(< 1 week oud)

Email

Eenmalig 31 maart '20 Recentste gegevens Email

2- Kwantitatieve en kwalitatieve raDoorterina

DOEL: het doel van beide rapporteringen is om op wekelijkse basis récente en zo accuraat mogelijke
kerngegevens te ontvangen van de ondernemingen die een eerste inschatting van de impact van de
gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de onderneming mogelijk moet maken.

PROPORTIONELE AANPAK: de focus van de onderneming moet liggen op het in kaart brengen en opvangen
van de impact van de COVID-19 pandemie op hun onderneming. De onderneming mag, indien nodig, een
proportionele aanpak hanteren voor de rapportering van minder materiële elementen.

KWANTITATIEVE RAPPORTERING (bijlage l): de rapporteringstabel wordt louter ter informatie meegegeven
aangezien de rapportering dient te gebeuren via OneGate. Allé gegevens (ook percentages) dienen in
decimalen gerapporteerd te worden.

KWALITATIEVE RAPPORTERING (bijlage 2): de onderneming dient het bestand in bijlage te gebruiken voor
de rapportering aan de Bank. Allé aanpassingen dienen te gebeuren in éénzelfde document dat dus zowel
de meeste récente informatie alsook de eerder gegeven antwoorden moet bevatten.
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SCOPE; beide rapporteringen dienen opgeleverd te worden door allé Belgische (her-)
verzekeringsondernemingen en groepen. De scope zal op regelmatige basis geëvalueerd worden door de
Bank.

FREQUENTIE: beide rapporteringen dienen op wekelijkse basis (telkens op dinsdag) opgeleverd te worden.
De frequentie zal op regelmatige basis geëvalueerd worden door de Bank.

START: de eerste rapporteringen dienen te gebeuren op dinsdag 31 maart '20.

REFERENTIEDATUM: de referentiedatum van de opgeleverde gegevens of informatie dient zo dicht mogelijk
bij de rapporteringsdatum te liggen zodat deze kunnen dienen tôt het maken van een actuele en realistische
inschatting van de situatie bij de ondememing.

In principe wordt er verwacht dat de opgeleverde gegevens niet meer dan één week oud zijn. Indien de
onderneming, voor één of meerdere gegevens of vragen, (1) geen significante wijzigingen verwacht ten
opzichte van de laatste rapportering en (2) het berekenen, actualiseren of inschatten ervan een
disproportionele operationele last zou veroorzaken (cost-benefit) dan mag er van dit principe afgeweken
worden; deze gegevens of vragen moeten expliciet geïdentificeerd worden in de kwalitatieve rapportering.

REFERENTIEKADER: voor zover beschikbaar en relevant, dienen de gerapporteerde gegevens gebruik te
maken van het Solvabiliteit II referentiekader.

RAPPORTERINGSKANAAL:

Kwantitatieve rapportering (bijlage 1): de elektronische overdracht van de gegevens vindt plaats door
middel van de toepassing OneGate van de Bank. ; domein CPA. Het betreffen de enquêtes
COVID19_DATA_SOLO en COVID19_DATA_GROUP. De onderneming heeft de keuze om de
gegevens handmatig in te voeren of om de rapportering te automatiseren via bestanden gegenereerd
in CSV-formaat.

Kwalitatieve rapportering (bijlage 2): het bestand in bijlage dient, volledig ingevuld, overgemaakt te
worden aan de Bank via email (insurance. supervisionSinbb.be) met kopie aan uw dossierbeheerder.

AANPASSINGEN RAPPORTERING EN MODALITEITEN: gelet op de onzekere situatie en het beperkte zicht op
de impact hiervan op de ondememingen zijn aanpassingen aan de rapporteringen niet uit te sluiten.

Inhoud: beperken of uitbreiden van de opgevraagde informatie op basis van de analyses van de
rapporteringen en de evolutie van de situatie (nieuwe risico's,... ). Er wordt evenwel gestreefd naar een
zo stabiel mogelijke rapportering.

Frequentie en scope: kunnen aangepast worden door de Bank in functie van de individuele situatie van
de onderneming (vb. fréquenter voor ondememingen met een volatielere of lagere SCR ratio, minder
fréquent voor ondernemingen met een stabielere of hogere SCR ratio), het systemisch karakter van de
onderneming, de volatiliteit of een mogelijks herstel van de financiële markten.

3- Verwachte uitkerinaen en interne beleidsdocumenten

DOEL: een actueel overzicht te bekomen van de intenties van de ondernemingsn met betrekking tôt
mogelijke uitkeringen aan aandeelhouders en polishouders evenals het opvragen van de laatste versies
van allé relevante interne beleidsdocumenten ter zake.

VERWACHTE UITKERINGEN (bijlage 3): de onderneming dient het bestand in bijlage te gebruiken voor de
rapportering aan de Bank. Kolommen E en F vragen de impact op van een voorgestelde of verwachte
uitkering of kapitaalversterking op de EOF en de SCR (eind 2019). De impact moet per voorgestelde of
verwachte uitkering of kapitaalversterking worden opgegeven (niet cumulatief). Een daling van de EOF of
de SCR moet weergegeven worden als een negatief getal.
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INTERNE BELEIDSDOCUMENTEN: de Bank vraagt om de recentste versies van de interne beleidsdocumenten
met betrekking tôt allé types uitkeringen (dividenden, winstdeelname, ... ) te ontvangen voor 31 maart '20.
Gelieve de relevante passages op te lijsten indien deze vervat zitten in een ander document.

SCOPE: beide elementen dienen opgeleverd te worden door allé Belgische (her-)
verzekeringsondernemlngen en -groepen.

FREQUENTIE: beide elementen dienen (eenmalig) opgeleverd te worden voor 31 maart '20.

RAPPORTERINGSKANAAL: beide elementen dienen via email (insurance. suDervision(a>nbb. be) aan de Bank
bezorgd te worden met kopie aan uw dossierbeheerder.

Deze circulaire treedt met onmiddelijke ingang in werking.

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

Hoogachtend

(.

Pierre J^tfNSCH
Gouverneur

4- Biilaaen

Biilaae 1 : kwantitatieve rapporting

Biilaae 2: kwalitatieve rapporting

Biilaae 3: rapporting verwachte uitkeringen
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