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Verzekerings- en herversekeringssector - Uitstel voor bepaalde kwantitatieve rapporteringen die in
2020 via het OneGate-platform moeten worden ingediend, naar aanleiding van de Covid-19-crisis

Toepassinasveld

- Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht1.
In België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondememingen die
ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de EER.

- Entiteiten die verantwoordelijk zijn2 voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar
Belgisch recht in de zin van de artikelen 339, 2° en 343 van de Toezichtswet Verzekeringen.

Samenvattina

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and
Occupational Pensions Authority - EIOPA) heeft op 20 maart 2020 aanbevelingen gepubliceerd
waarin zij naar aanleiding van de Covid-19-crisis pleit voor flexibiliteit ten aanzien van de deadline
voor de indiening van bepaalde kwantitatieve rapporteringen en voor het publiek bestemde
rapporteringen.

Deze maatregelen houden hoofdzakelijk in dat uitstel wordt verleend voor de indiening van de
jaarlijkse Solvency 11-rapportering en dat de modaliteiten voor de indianing van de driemaandelijkse
Solvency 11-rapportering en het SFCR worden aangepast.

Rekening houdend met de inperkingsmaatregelen die in het kader van de Covid-19-crisis van kracht
zijn, heeft de Nationale Bank van België ook beslisf om bij wijze van uitzondering uitstel te verlenen
voor de indiening van bepaalde kwantitatieve prudentiële verslagen die specifiek zijn voor Belgie en
die via het OneGate-platform moeten worden ingediend.

Met inbegrip van ondememingen in "run-off.

En meer bepaald
verzekerings- of herverzekeringsondememingen naar Belgisch recht die een deelnemende onderneming in ten
minste één verzekerings- of hen/erzekeringsondememing uit de EER of uit een derde land zijn;
verzekerings- of hen/erzekeringsondememingen naar Belgisch recht waan/an de moederonderneming een
gemengde verzekeringsholding of gemengde financiële holding uit de EER of uit een derde land is; en
verzekeringsholdings of gemengde financiëte holdings naar Belgisch recht die moederonderneming zijn van een
verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht.
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Geachte mevrouw,
Geachte heer

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and
Occupational Pensions Authority - EIOPA) heeft op 20 maart 2020 aanbevelingen gepubliceerd
waarin zij naar aanleiding van de Covid-19-crisis pleit voor flexibiliteit ten aanzien van de deadline
voor de indiening van bepaalde kwantitatieve rapporteringen en voor het publiek bestemde
rapporteringen.

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om, enerzijds, de operationele last te verlichten en de
bedrijfscontinuïteit van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te waarborgen en,
anderzijds, om de ondernemingen in staat te stellen hun inspanningen te richten op de opvolging en
de beoordeling van de impact van de coronavirus/Covid-19-crisis en op het garanderen van de
bedrijfscontinuïteit.

Op grand van deze aanbevelingen en ten behoeve van de convergentie en de coherentie van de
Belgische aanpak met die van de andere lidstaten wat betreft de fiexibiliteit die moet worden
gehanteerd bij de prudentiële rapporteringen en de voor het publiek bestemde rapporteringen van
de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank
van België (de Bank) op 31 maart 2020 speclfieke maatregelen genomen met betrekking tôt de
indiening van het jaarlijks Solvency 11-verslag over de situatie op 31 december 2019 en van het
driemaandelijks Solvency 11-verslag over de situatie op 31 maart 2020.

Rekening houdend met het feit dat de huidige uitzonderlijke inperkingsmaatregelen een invloed
hebben op het vermogen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en van hun erkend
commissarissen om de termijnen voor de indiening van andere prudentiële rapporteringen in acht te
nemen, heeft het Directiecomité van de Bank op 31 maart 2020 ook beslist om bij wijze van
uitzondering uitstel te verlenen voor de indiening van bepaalde kwantitatieve rapporteringen over
2020 die specifiek zijn voor België en die via OneGate moeten worden ingediend door de
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en de entiteiten die
verantwoordelijk zijn voor een verzekerings- en herverzekeringsgroep naar Belgisch recht3.4.

1 - Jaarlijks Solvency ll-verslag over de situatie op 31 december 2019

Op soloniveau wordt een termijn van 8 weken (nieuwe deadline: 2 juni 2020) toegekend voor de
indiening van de templates voor de jaarlijkse kwantitatieve rapportering (QRT's), met de volgende
uitzonderingen: inhoud van de rapportering (S.01.01), basisinformatie (S.01.02), balans (S.02.01),
kasstroomprognoses voor de tak leven (S. 13. 01), LTG (S. 22. 01), eigen vermogen (S. 23. 01) en

berekening van het SCR (S. 25. 01 tôt en met S. 25. 03). Voor deze laatste QRT's wordt een termijn
van twee weken toegekend.

Op groepsniveau wordt een termijn van 8 weken (nieuwe deadline: 14 juli 2020) toegekend voor de
indiening van de templates voor de jaarlijkse kwantitatieve rapportering (QRT's), met de volgende
uitzonderingen: inhoud van de rapportering (S. 01. 01), basisinformatie (S. 01. 02), balans (S. 02. 01),

^ Het wettehjk kader voor de prudentiële rapportering door verzekerings- en hen/erzekeringsondernemingen aan de Bank is
opgenomen in de artikelen 312 tôt 317 van de Toezichtswet Verzekeringen en dat voor de prudentiële rapportering van de
entiteit die verantwoordelijk is voor een verzekerings- of hen/erzekeringsgroep in de artiketen 422 tôt 430 van de
Toezichtswet Verzekeringen.

^ Het wettelijk kader voor de prudentiële rapportering door de erkend commissarissen van verzekerings- en
hen/erzekeringsondernemingen aan de Bank is opgenomen in de artikelen 330 tôt 337 van de Toezichtswet Verzekeringen
en dat voor de prudentiële rapportering van de erkend commissaris op groepsniveau in de artikelen 422 tôt 430 van de
Toezichtswet Verzekeringen. Dit kader werd aangevuld met Circulaire 2017_20 over de medewerkingsopdracht van de
erkend commissarissen.
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LTG (S. 22.01), eigen vermogen (S.23.01), berekening van het SCR (S.25.01 tôt S.25.03) en
ondememingen binnen het bereik van de groep (S. 32. 01 ). Voor deze laatste QRT's wordt een termijn
van twee weken toegekend.

De technische aanbevelingen voor de indiening van de QRT's in twee fases zijn in bijlage 1 bij deze
circulaire opgenomen.

2 - Driemaandelijks Solvency 11-verslag met betrekking tôt het einde van Q1-2020 over de
situatie op 31 maart 2020

Voor de indiening van de templates voor de kwantitatieve rapportering (QRT's) over Q1 -2020 en van
de driemaandelijkse rapportering over de financiële stabiliteit, op zowel solo- als groepsniveau,
behalve voor de QRT over derivatentransacties (S.08.02), wordt een termijn van één week
toegekend.

Wij moedigen u echter aan om dit driemaandelijks verslag vroeger in te dienen. Indien nodig mogen
de ondernemingen een evenredige aanpak hanteren voor de minder belangrijke aspecten van de
berekeningen, zodat ze hun inspanningen kunnen richten op de algemene nauwkeurigheid van de
rapportering.

Voor de indiening van de QRT over derivatentransacties (S. 08. 02) wordt een termijn van 4 weken
toegekend.

De verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dienen in de QRT over eigen vermogen
(S. 23.01 ) een schatting te vermelden van het SCR op de referentiedatum die overeenstemt met het
einde van het kwartaal, in tegenstelling tôt wat vermeld is in de instructies.

3 - Via OneGate in te dienen jaarlijkse kwantitatieve rapporteringen die specifiek zijn voor
België

Een extra termijn van 8 weken wordt toegekend voor de volgende rapporteringen, die moeten worden
ingediend via OneGate.

Nieuwe deadline

Interest Rate Risk 25/06

Permanent Inventory 25/06

Residential mortgage loans 25/06

Statistieken niet-leven: rechtstreekse zaken in België 25/06

Statistieken niet-leven: rechtstreekse zaken in het buitenland 25/06

Statistieken leven: rechtstreekse zaken in België 25/06

Statistieken leven: rechtstreekse zaken in het buitenland 25/06

Rémunération 02/06

4 - Verkorting van de indieningstermijn voor de liquiditeitsrapportering

Gezien het cruciale belang van de liquiditeitsrapportering voor de opvolging van de impact van de
Covid-19-crisis wordt de ondernemingen gevraagd deze rapportering 2 weken vàôr de aanvankelijk
toegekende termijnen in te dienen. Bijgevolg wordt de indiening van de liquiditeitsrapportering
verwacht op 16 april voor de cijfers over het eerste kwartaal en op 17 juli voor de cijfers over het
tweede kwartaal.
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5 . Diverse bepallngen

Niettegenstaande het in deze circulaire toegekende uitstel kunnen de verzekerings- en
herverzekeringsonderneming ervoor kiezen allé verslagen vôor de vroegste van de hierboven
vermelde deadlines in te dienen. Van deze mogelijkheid kan ook gebruik worden gemaakt indien het
voorgestelde uitstel in specifieke situaties (bijvoorbeeld wanneer bundels verslagen in tweeën
worden verdeeld en apart worden verstuurd) zorgt voor een extra last.

Deze mededeling treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Hoogachtend,

1

\i \

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Bijlage_±:_Teçhnisçhe specificaties voor de indiening van de iaarliikse Solvencv 11-raDDOrterina in twee
fases.
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