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Verzekering - Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem

Toepassingsveld
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

kleine verzekeringsondernemingen

naar Belgisch recht, met uitzondering van

naar Belgisch recht als bedoeld in de artikelen 275 en 2761

of lokale verzekeringsondememingen

als bedoeld in artikel 294 van de wet van 13 maart 2016

op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hiema
de "Solvabiliteit 11-wet" genoemd);
Bijkantoren van ondernemingen van derde landen die in België een verzekerings- of
herverzekeringsactiviteit uitoefenen, met dien verstande dat voor het bijkantoor in België naar

behoren rekening wordt gehouden met de afwezigheid van een rechtspersoon en van bepaalde
vennootschapsorganen en -mechanismen; en

Entiteiten die verantwoordelijk zijn2 voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar
Belgisch recht in de zin van de artikelen 339, 2°, en 343 van de Solvabiliteit 11-wet of voor een

financieel conglomeraat naar Belgisch recht in de zin van de artikelen 340, 1°, en 343 van de
Solvabiliteit 11-wet.

Samenvattinçi/DoelstellinQ

Via deze mededeling stelt de Nationale Bank van België (hierna de "Bank" genoemd) de
verzekerings- en herverzekehngsondernemingen in kennis van de bijwerking van de overkoepelende
circulaire betreffende het governancesysteem NBB_2016_31.
De voornaamste wijzigingen ten aanzien van de vonge versie zijn afs volgt:
/.
ii.

vermelding van de manier waarop de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen moeten worden verzoend met de prudentiële vereisten inzake governance;
vereenvoudiging van de regels voor de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité;

Bepalingen die met name verwijzen naar artikei 272 van de Solvabiliteit li-wet, dat voorwaarden bevat inzake inkomsten uit
premies, totale technische voorzieningen, verzekeringsactiviteitenter dekking van aansprakelijkheids-, krediet-, borgtochten hen/erzekeringsrisico's,en activiteiten in het buitenland.

^ En meer bepaatd verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een deelnemende onderneming
in ten minste één verzekerings- of hen/erzekeringsonderneming in de Europese Economische Ruimte of van een derde
land zijn, verzekerings-of herverzekeringsondernemingennaar Belgisch recht met als moederondernemingeen gemengde
vercekeringsholding of gemengde financiële holding in de Europese Economische Ruimte of van een derde land en
verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings naar Belgisch recht die moederondernemingen zijn van een
verzekerings- of hen/erzekeringsondememingnaar Belgisch recht, voor zover deze onderworpen zijn aan de bepalingen
van de Solvabiliteit D-wet.
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iii.

iv.

r.

herziening van Hoofdstuk 7 betreffende uitbesteding, om de operationele veerkracht van de
verzekerings- en herverzekeringsondernemlngen te versterken en om een specifieke
toezichtstaak toe te kennen aan de compliance- en interneauditfuncties;
herziening van Hoofdstuk 8 betreffende beloning, om te verduidelijken welke prudenfiële
verwachtingen moeten worden nageleefd door de Identified Staff die een aanzienlijke
variabele beloning ontvangen, in overeenstemming met de aanbevelingen van EIOPA;
bijwerking van Hoofdstuk 10 betreffende de IT-infrastructuur, om de nadruk te leggen op
cyberveiligheid en de naleving van de nieuwe regels voor de uitbesteding van clouddiensten;
en

vi.

invoering van bepaalde aanbevelingen over duurzame financiering.

Voor een overzicht van deze wijzigingen wordt verwezen naar de website van de Bank, die van de
overkoepelende circulaire betreffende governance een versie in revisiemodus bevat, waarin de
wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van september 2018) worden weergegeven in "frack
changes".

De nieuwe aanbevelingen voor uitbesteding en beloning gelden vanaf2021.

Geachte mevrouw
Geachte heer

De inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de nieuwe

richtsnoeren van EIOPA3 inzake cloud outsourcing en beloning alsook andere ontwikkelingen in de
regelgeving nopentoteen bijwerking van circulaire NBB_2016_31 betreffende de verwachtingen van
de Nationale Bank van België (hierna "Bank") inzake het governancesysteem voor de verzekeringsen herverzekeringssector (hierna "overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem").
De voornaamste wijzigingen in deze circulaire hebben betrekking op de volgende aspecten:
i.

vermelding van de manier waarop de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen

moeten

worden

verzoend

met de prudentiële

vereisten

inzake

besluitvormingsstructuren: bestuursstructuur, onafhankelijkheidscriteria, verwachtingen

il.

over het sociaal statuut van de bestuurders en de leden van het directiecomité,
belangenconflicten, enz.;
vereenvoucfiging van de regels voor de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité;

iii.
iv.

verduidelijking van de aanbevelingen inzake uitbesteding;
versterking van de regels inzake beloning;

v,
vi.

aanscherping van de regels inzake IT-infrastructuur; en
invoering van nieuwe aanbevelingen over duurzame financiering.

Deze mededeling heeft tôt doel deze verschillende wijzigingen toe te lichten met de nadruk op de
aanpassingen ten opzichte van de versie van september 2018.
1. Aanpassinaen als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschaooen
en Verenigingen

De goedkeuring en inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen4
(hierna "WW") nopen niet tôt fundamentele wijzigingen in het regelgevend kader inzake het
governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.
Niettemin werden

bepaalde verwachtingen van de Bank bijgesteld om de nieuwe regels van het WVVerin te integreren
en om duidelijk te maken hoe deze regels moeten worden verzoend met de prudentiële vereisten.

De voornaamste aanpassingen kunnen worden samengevat als volgt:

European Insuranceand Occupational PensionsAuthority.
Wet van 23 maart 2019 tôt invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B. S. 4 april 2019. pp. 33 239 tôt 33 530).
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a) De huidiae bestuursstructuur bestaande uit een raad van bestuur en een directiecomité wordt
behouden. Zoals vermeld in Afdeling 1. 1. 1 is deze bestuursstructuur, in tegenstelling tôt de in
het WW vastgestelde volwaardige duale structuur, een specifieke duale structuur die zich op
twee punten onderscheidt: enerzijds worden bevoegdheden aan het directiecomité
"gedelegeerd" door de raad van bestuur en anderzijds zijn ten minste twee ofdrie leden van het
directiecomité bestuurders, wat betekent dat er een "overlapping" is tussen de raad van bestuur
en het directiecomité;

b) De negen onafhankeliikheidscriteria die voorheen waren opgenomen in artikel 526fer van het
oude Wetboek van Vennootschappen blijven ongewijzigd van toepassing op de verzekeringsen herverzekeringsondernemingen,

hoewel het WVV een enigszins andere aanpak hanteert.

Met is de bedoeling dat deze aanpak wordt bevestigd via een wijziging van de Solvabiliteit 11-wet
waarin de oude criteria van artikel 52Bter opnieuw worden geïntegreerd maar waarbij wordt
voorzien in een zogenoemd "comp/yorexp/a/n"-systeem. In dit opzicht verduidelijkt de circulaire
dat, als een onderneming voornemens is niet te voldoen aan een van de negen voornoemde
onafhankelijkheidscriteria, zij samen met het "Fit & Propef-dossier van de betrokkene san de
Bank een formele verklaring moet bezorgen waarin zij de redenen voor dit besluit rechtvaardigt;
e) In Hoofdstuk 9 wordt verwezen naar de nieuwe regels inzake belanaenconflicten met betrekking
tôt de leden van het directiecomité die zijn opgenomen in de Solvabiliteit 11-wet. In dit verband is
de impact van het WVV beperkt aangezien het directiecomité bevoegd blijft voor
belangenconflicten. De leden ervan die betrokken zijn bij een belangenconflict moeten de andere
leden hier echter van in kennis stellen en hun tegenstrijdige belangen laten opnemen in de
notulen, waarvan een kopie moetworden bezorgd aan de raad van bestuurtijdens zijn volgende
vergadering. Wat de regels voor de raad van bestuur betreft, bevat de Solvabiliteit 11-wet geen
specifieke bepaling voor situaties waarin de leden van de raad van bestuur betrokken zijn bij een
belangenconflict. Hieruit moet worden afgeleid dat de gemeenrechtelijke regeling van artikel 7:96
van het WW van toepassing is.
d)

Hoofdstuk 12 betreffende het aandeelhouderschap

werd aangepast om te vermelden dat

verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met uitzondering van die welke zijn opgezet
als cooperatieve vennootschappen) voortaan één aandeelhouder kunnen hebben.

Daarnaast wil de Bank via deze mededeling ook haar verwachtingen verduidelijken, voor de
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen,
leden van het directiecomité.

over het sociaal statuut van de bestuurders en de

De Bank herinnert eraan dat een mandaat van bestuurder of lid van het directiecomité van een
verzekerings- en herverzekeringsonderneming

niet kan worden uitgeoefend in het kader van een

arbeidsovereenkomst. Deze regel, die uitdrukkelijk werd vastgelegd in het op 23 maart 2019
goedgekeurde WW, geldt zowel voor de bestuurders als voor de leden van het directiecomité van

de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. In geval van niet-naleving verwacht de Bank
dat deze ondernemingen deze situatie verhelpen.
Daarnaast is de Bank van oordeel dat de cumulatie van twee statuten (het statuut van zelfstandige
als bestuurder of lid van het directiecomité en het statuut van werknemer in ondergeschikt verband

voor een andere technische of administratieve functie) binnen dezelfde onderneming niet
verenigbaar is met de beginselen van goed bestuur die van toepassing zijn op verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen,

noch voor de leden van het directiecomité,

noch voor de

bestuurders:

voor een lid van het directiecomité, zou een verhouding van ondergeschiktheid - in de
veronderstelling dat die bewezen is - de goede werking van het directiecomité in het gedrang
brengen doordat het betrokken lid van het directiecomité zich in een ondergeschikt verband zou
bevinden ten aanzien van zijn collega's, wat niet aanvaardbaar is vanuit governanceperspectief
aangezien collegialiteit een onmisbaar élément is van de goede werking van elk directiecomité;
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voor een lid van de raad van bestuur zou een verhouding van ondergeschiktheid - in de
veronderstelling dat die bewezen is -

de doeltreffendheid van het toezicht van de raad van

bestuur op het beleid van de onderneming in gevaar brengen, wat ook onaanvaardbaar is op het
gebied van governance aangezien het toezicht op het "management" een kerntaak is van elke
raad van bestuur.

Gelet op de bovenvermelde governancevereisten is de Bank van oordeel dat een cumulatie van
statuten verboden is voor de leden van het directiecomité en voor de bestuurders van verzekeringsen herverzekeringsondernemingen en vraagt ze ondernemingen die het bestaan van een dergelijke
cumulatie door bestuurders zouden vaststellen, deze te beëindigen.
2. Invoerina van standaardschema's voor de taakverdelina
directiecomité voor significante onderneminaen

tussen de leden van het

In Hoofdstuk 1 werden de verwachtingen voor de taakverdeling tussen de leden van het
directiecomité gewijzigd teneinde een vereenvoudiging en een grotere flexibiliteit te bewerkstelligen.
Voor de ondernemingen die als significant worden beschouwd overeenkomstig de criteria die zijn
opgenomen in de inleiding van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem,
worden de verwachtingen van de Bank uitgedrukt in de vorm van standaardschema's. Dit zijn
indicatieve schema's die de verwachtingen van de Bank inzake taakverdeling weerspiegelen zonder
dat het verzekerings- en hen/erzekeringsondernemingen echter wordt verboden een vollediger
model te gebruiken indien ze de aanbevelingen inzake omvang naleven.
Het staat minder significante ondernemingen vrij om de taakverdeling tussen de leden van hun
directiecomité te organiseren zoals ze willen, voor zover duidelijke belangenconflicten worden
vermeden, zoals (i) de cumulatie van de risicobeheerfunctie en de commerciële functie of van de

risicobeheerfunctie en de beleggingsfunctie en (ii) de cumulatie van de interneauditfunctie en de
commerciële functie.

3. Uitbestedinn: verduideliiking van bepaalde algemene vereisten

De operationele veerkracht van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen is een
aandachtspunt voor de Bank. Aldus werden haar verwachtingen inzake uitbesteding verduidelijkt op
een aantal punten. De voornaamste wijzigingen in Hoofdstuk 7 van circulaire NBB_2016_31 zijn:
a) Verduidelijking van de prudentiële verwachtingen van de Bank voor de govemance van het
uitbestedingsproces voor een kritieke of belangrijke functie of activiteit in het licht van de
verschillende fases_Yan de yitbestedingscvclus:

o

precontractuele fase (toezichtsvoorwaarden, waakzaamheid(due diligence} ten aanzien
van de dienstverlener en opstellen van een risicobeoordeling);

o
o

contractuele fase (inhoud van de uitbestedingsovereenkomst);
postcontractuele fase (systeem voor toezicht op de uitbesteding en exitstrategie).

b) Verduidelijking van de prudentiële verwachtingen van de Bank in verband met intra oroeo
y[tbesteding en uitbesteding naar een derde land.

e) Precisering van de taken inzake toezicht op de uitbesteding die worden toegekend aan de
compliance- en intemeauditfunctie. In dit verband wordt de aandacht gevestigd op het feit dat
het hier niet gaat om nieuwe taken die worden toegekend aan deze controlefuncties, maar om
taken met betrekking tôt uitbesteding die reeds worden verwacht van deze controlefuncties en

die nu concreet worden vastgelegd, De Bank verwacht dat de dossiers voor de kennisgeving
van

kritieke

of

belangrijke

uitbestedingen

voortaan

een

advies

bevatten

van

de

verantwoordelijken voor de compliancefunctie over de naleving van de governancevereisten met
betrekking tôt de uitbesteding.
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d) Verduidelijking van de verwachtingen van de Bank inzake documentatie en rapportenng. In dit
kader werd een nieuw standaardformulier voor de kennisgeving aan de Bank van een kntieke of
belangrijke uitbesteding als bijlage 4 bij de overkoepelende circulaire betreffende het
governancesysteem gevoegd. Evenzo omvat bijlage 5 het standaardadvies dat moet worden
ingevuld door de verantwoordelijke voor de compliancefunctie om te bevestigen dat hij/zij de
governanceaspecten van een kritieke of belangrijke uitbesteding alsook de volledigheid en
nauwkeurigheid van de aan de Bank bezorgde rapportering heeft gecontroleerd.
Deze aanpassingen van het algemene govemancekader zorgen ook voor een goede coherentie met
de nieuwe circulaire over cloud outsourcing.
4. Nieuwe vereisten inzake belonina
In het verlengde van een advies ("opinion"} dat EIOPA op 7 april 2020 heeft uitgebracht om te zorgen

voor een grotere convergentie tussen de toezichthouders wat betreft het toezicht op de regels over
beloning, heeft de Bank besloten haar verwachtingen inzake beloning te versterken voor de Identified
Steff die een aanzienlijke variabele beloning ontvangen, namelijk de personen die een variabele
beloning van meer dan 50. 000 euro ontvanaen en van wie de variabele beloning meer dan een derde
van hun totale iaariiikse belonina verteaenwoordiat.

Concreet kunnen de in Hoofdstuk 8 opgenomen nieuwe aanvullende regels worden samengevat als
volgt:

a) Evenwicht vast/variabel: als de verhouding tussen vaste en variabele beloning de referentieratio
overschrijdt van 1/1 of 1/0, 5 voor de verantwoordelijken van de onafhankelijke controlefuncties,
moet de verzekeringsondememing aan de Bank rechtvaardigen waarom zij deze ratio niet
naleeft.
b)

Uitstel van een aanzienliik deel van de variabele belonina: de Bank is van oordeel dat een uitstel
van drie jaar van 40 % van de variabele beloning een "aanzienlijk deel" vormt van de variabele
beloning in de zin van artikel 275 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

e)

Voor de beoordeling van de individuele orestatie te oebruiken financiële en niet-financiële
parameters: de individuele prestatie van de Identifiée! Staff die een aanzienlijke variabele

beloning ontvangen, moet gebaseerd zijn op (kwantitatieve) financiële en (kwalitatieve) nietfinanciële criteria. De financiële criteria moeten betrekking hebben op een voldoende lange
période, zodat ze de door de betrokken Identified Steffgenomen risico's kunnen weerspiegelen,
en moeten worden aangepast aan het risico.

d) Neerwaartse correcties: Neerwaartse correcties omvatten allé soorten aanpassingen: malus,
temgvorderingen (clQwbsck} en aanpassingen tijdens het Jaar.
De Bank eist dat
verzekeringsondernemingen ervoor zorgen dat de neerwaartse correcties voor de Identified Staff
die een aanzienlijke variabele beloning ontvangen, duidelijk worden beschreven in het
beloningsbeleid.
e) Ontslaaveraoedinaen: verzekeringsondernemingen
dienen hun beleid voor de eventuele
toekenning van ontslagvergoedingen te omschrijven in hun beloningsbeleid en moeten erop

letten dat de volgende informatie hierin wordt opgenomen: (i) het maximumbedrag van de
ontslagvergoeding ofde criteria op basis waarvan het bedrag van de vergoeding wordt bepaald

en (ii) het feit dat een aanzienlijk deel van de ontslagvergoeding moet worden uitgesteld in de
tijd.
Daarnaastwordt een licht aangepaste template voor de rapportering van cijfergegevens opgenomen
in bijlage 3 van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem.
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5. IT-infrastructuur

Hoofdstuk 10 van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem werd herzien
op twee punten:

a) Toevoeging van een expliciete verwijzing naar cyberveiligheid in Afdeling 10. 1. "IT-veiligheid";
en

b) Verduidelijking van het feit dat de Bank het toepassingsgebied van mededeling NBB_2015_32
inzake continuïteit uitbreidt naar allé significante ondernemingen.

Daamaast wordt ook verwezen naar de nieuwe circulaire NBB_2020_018 over cloud outsourcing die
de richtsnoeren van EIOPA over dit onderwerp van 6 februari 2020 omzet.
6. Aanbevelinaen over duurzame financierina

In overeenstemming met de lopende werkzaamheden op het gebied van "Environmental Social

Governance" op het niveau van EIOPA werden de volgende aanbevelingen in verband met
duurzame

ontwikkeling

ingevoegd

in

de

overkoepelende

circulaire

betreffende

het

governa ncesysteem :

a) In Hoofdstuk 1 "Beleidsstructuur" wordt in Afdeling 1. 1. 5. "Opleiding" vermeld dat de Bank
aanbeveelt om in de opleidingsprogramma's allé risico's te behandelen waaraan de
verzekeringsonderneming is blootgesteld, waaronder duurzaamheidsrisico's;
b) In Hoofdstuk 5 "Onafhankelijke controlefuncties" wordt vermeld dat de risicobeheerfunctie

duurzaamheidsrisico's moet identificeren en dat de actuariële functie rekening moet houden met
duuizaamheidsrisico's in het te geven advies over het beleid voor het aangaan van
verzekeringstechnischeverplichtingen;

e) In Hoofdstuk 6 "Financieel beheer", Afdeling 6. 1. "Het "prudent person"-beginsel" wordt
verduidelijkt dat de onderneming duurzaamheidsrisico's in overweging moet nemen;
d) In Hoofdstuk 8 "Beloning" wordt verduidelijkt dat milieucriteria een goed voorbeeld zijn van nietfinanciële criteria die in acht moeten worden genomen bij het bepalen van de variabele beloning.
Inwerkinatredina

van de wiiziainaen in de overkoepelende

circulaire betreffende

het

governancesvsteem

De wijzigingen in de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem worden
weergegeven in "track changes" in het bijgevoegde document (wijzigingen ten opzichte van de versie
van september 2018 van deze circulaire). Ten behoeve van het gebruiksgemak voor de
verzekerings- en herverzekeringsondememingen wordt de overkoepelende circulaire betreffende

het governancesysteem ook gepubliceerd op de website van de Bank in een webformaat, waarbij
voor elk hoofdstuk is voorzien in een aparte webpagina, met links naar de eventuele onderiiggende
thematische circulaires.

De wijzigingen in de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem zijn van
toepassing met onmiddellijke ingang, met uitzondering van (i) de nieuwe aanbevelingen betreffende
uitbesteding, die moeten worden nageleefd door de ondernemingen vanaf 1 januari 2021 (tevens de

datum vanaf wanneer het standaardformulier en het advies van de verantwoordelijke voor de
compliancefunctie moeten worden ingediend), en (ii) de verwachtingen inzake beloning die gelden
voor de variabele beloningen die worden uitgekeerd in 2021 voor heljaar 2020 (in dit verband moet
de aangepaste template voor cijfers over beloning voor het eerst worden gebruikt in het kader van
de rapportering die moetworden bezorgd in april2021).
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Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris-erkend
instelling.

réviser van uw

Hoogachtend

Pierre WtfNSCH
Gouverneur

Biilaae: Overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem (versie met "track changes").
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