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Mededeling eCorporate betreffende het uitstel voor bepaalde kwalitatieve rapporteringen en bepaalde
rapporteringen van de erkend commissarissen in het kader van de Covid-19-pandemie

Toepassinflsveld

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht1 (met inbegrip van de
ondernemingen bedoeld in artikel 276 van de wet op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hierna "de Toezichtswet Verzekeringen"), maar
met uitzondering van de ondememingen bedoeld in de artikelen 275 - volledig herverzekerde
ondememingen - en 294 - lokale verzekeringsondernemingen - van de Toezichtswet
Verzekeringen);

In België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die
ressorteren onder het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
In België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 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;
Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch
recht;

Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht3.

^ Met inbegrip van ondememingen in "run-off'.
En meer bepaald

verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een deelnemende onderneming in ten
minste één verzekerings- of herverzekeringsondememing uit de EER of uit een derde land zijn;
verzekerings- of he^/erzekeringsondememingen naar Belgisch recht waarvan de moederonderneming een
gemengde verzekeringsholding of gemengde finandële holding uit de EER of uit een derde land is; en
verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings naar Belgisch recht die moederondememing zijn van een
verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

D. w. z. de erkend commissaris

hetzij van de verzekeringsholding naar Belgisch recht, wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke
moederonderneming is;
hetzij van de gemengde financiële holding naar Belgisch recht, wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke
moederonderneming is;
hetzij van de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht die het hoogst
geplaatst is in de groep wanneer er geen verzekeringsholding is.
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Samenvattina

De Europese Autoriteit voor verzekeringgn en bedrijlspensioenen (European Insurance and
Occupational Pensions Authority - EIOPA) heeft op 20 maart 2020 aanbevelingen gepubliceerd
waarin zij naar aanleiding van de Covid-19-pandemie pleif voor flexibiliteit ten aanzien van de
deadline voor de indiening van bapaalde kwantitatieve rapporferingen 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 indiening van de driemaandelijkse
Solvency 11-rapportering en het SFCR worden aangepast.

In deze mededeling worden de verwachtingen van de Nationale Bank van België (de Bank) ten
aanzien van het SFCR uiteengezet.

Rekening houdend met de inperkingsmaatregelen die in het kader van de Covid-19-pandemie van
kracht zijn en teneinde de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in staat te stellen zich in
de komende période in de eerste plaats te richten op de analyse en het beheer van de gevolgen van
de Covid-19-pandemie voor hun activiteiten, heeft de Bank ook beslist om bij wijze van uitzondering
u/fste/ te verlenen voor de indiening van bepaalde kwalitatieve prudentiële verslagen die specifiek
zljn voor België en die door de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen via het eCorporate-
platform moeten worden ingediend, alsook voor de indiening van de rapporteringen die van de
erkend commissarissen worden verwacht. De aangepaste termijnen zijn in de bijlagen 1 en 2 bij
deze mededefing opgenomen.

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 zlj naar aanleiding van de Covid-19-pandemie pleit voor flexibiliteit ten aanzien van de
deadline voor de indiening van bepaalde kwantitatieve rapporteringen en voor het publiek bestemde
rapporteringen4.

Met deze mededeling worden twee doelstellingen nagestreefd: enerzijds de omzetting van de derde
van de voornoemde aanbevelingen van EIOPA, die betrekking heeft op het SFCR, en anderzijds het
verienen van uitstel, bij wijze van uitzondering, voor een aantal andere, hoofdzakelijk kwalitatieve
rapporteringen die van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en de erkend
commissarissen worden verwacht.

1. Uitstel voor de indienina van het Solvencv and Financlal Conditions Reoort

Het Directiecomité van de Nationale Bank van België (de Bank) heeft op 31 maart 2020 beslist om
een termijn van 8 weken toe te kennen voor de openbaarmaking van het verslag over de solvabiliteit
en de financiële positie (Solvency ancf Financial Conditions Report - SFCR) met gebruikmaking van
de templates die in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie zijn vastgesteld, op
solo- en op groepsniveau, met uitzondering van de volgende informatie: (i) balans (S.02. 01 ), (ii) LTG
(S. 22.01 ), (iii) Eigen vermogen (S .23.01 ) en (iv) berekening van het SCR (S. 25. 01 ).

4 E!QPA_Recommendations on suoervisorv flexibilitv reaardina Ihe deadline ol suoervisor/ reoonina and publie
disclosure
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Het Directiecomité van de Bank kent een termijn van 2 weken toe voor de openbaarmaking van de
4 voornoemde templates, die op de voor het SCFR gebruikeiijke wijze openbaar moeten worden
gemaakt.

De verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten de huidige situatie als een "belangrijke
ontwikkeling" beschouwen overeenkomstig artikel 97 van de Toezichtswet Verzekeringen (artikel 54,
lid 1, van de Solvabiliteit ll-richtlijn) en naast de vier bovengenoemde templates passende informatie
over de impact van Covid-1 9 openbaar maken.

2. Uitstel voor de andere rapDorterinaen dje via eCorporate moeten worden innediend

In het verlengde van de voornoemde aanbevelingen van EIOPA en rekening houdend met het feit
dat de dwingende inperkingsmaatregelen die momenteel van kracht zijn in België, 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, en teneinde de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in staat te stellen zich in
de komende période in de eerste plaats te richten op de analyse en het beheer van de gevolgen van
de Covid-19-pandemie voor hun activiteiten, heeft het Directiecomité van de Bank op 31 maart 2020
beslist om bij wijze van uitzondering uitstel te verlenen voor de indiening van de voomamelijk
kwalitatieve rapporteringen die in 2020 via het eCorporate-platform moeten worden ingediend door
de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, de entiteiten die
verantwoordelijk zijn voor een verzekerings- en herverzekeringsgroep naar Belgisch recht5 en voor
de rapporteringen die van de erkend commissarissen worden verwacht6.

Concreet werden de termijnen als volgt aangepast:

Voor de verzekerinas- en herverzekerinasonderneminaen naar Belaisch recht: de geldende
termijnen voor de rapporteringen die op 7 april 2020 worden verwacht, worden met 8 weken

verlengd (nieuwe termijn: 2 juni 2020);
Voor de entiteiten die verantwoordeliik ziin voor een verzekerinas- en herverzekerinasgroeo naar
Belaisch recht: de termijnen voor de rapporteringen die op 19 mei 2020 worden verwacht,
worden metSweken veriengd (nieuwe termijn: 14juli 2020);
Voor de erkend commissarissen van verzekerinas- en herverzekeringsondernemingen naar

Belaisch recht: de termijnen voor de rapporteringen die op 19 mei 2020 worden verwacht,
worden met 4 weken verlengd (nieuwe termijn: 16juni 2020);
Voor de erkend commissarissen van entiteiten die verantwoordeliik ziin voor een verzekerings-

en herverzekeringsaroeo naar Belaisch recht: de termijnen voor de rapporteringen die op 30 juni
2020 worden verwacht, worden met 4 weken veriengd (nieuwe termijn: 28juli 2020).

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2 bij deze mededeling. Deze
verlenging van de termijnen belet de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en erkend
commissarissen echter niet om hun rapporteringen vôor de in die bijlagen vastgestelde datum in te
dienen indien zij dit wensen.

5 Met wettelijk kader voor de prudentiële rapportering door verzekerings- en herverzekeringsondememingen
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 artikelen 422 tôt 430 van de Toezichtswet Verzekeringen.

6 Het wettelijk kader voor de prudentiele rapportering door de erkend commissarissen van verzekerings- en
hen/erzekeringsondememingen aan de Bank is opgenomen in de artikelen 330 tôt 337 van de Toezichtswet
Verzekeringen en dat voor de prudentiële rapportenng 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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Ondernemingen die zich genoodzaakt zien de datum van hun algemene vergadering aan te passen
als gevolg van de Covid-19-pandemie worden verzocht de operationele diensten van de Bank
onmiddellijk op de hoogte te brengen. Evenzo worden ondernemingen of erkend commissarissen
die het - ondanks de aangepaste termijnen - moeilijk zouden hebben om de rapporteringen tijdig in
te dienen, verzocht contact op te nemen met de operationele diensten van de Bank.

Deze mededeling treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Hoogachtend,

\J
/̂

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Biilaaen:
Biilaae 1: Lijst met aangepaste termijnen van de documenten die via eCorporate moeten worden
ingediend door de onder toezicht staande ondememingen.
Biilaae 2: Lijst met aangepaste termijnen van de verslagen die via eCorporate moeten worden
ingediend door de erkend commissarissen.
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