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PERSONEELSLEDEN VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

B1b
Aantal personeelsleden aan het einde van het 

kalenderjaar
95,95 97,35 102,5 100,5

INSPECTIES TER PLAATSE

B2a
Totaal aantal inspecties ter plaatse op zowel 

individueel als groepsniveau
8 16 19* 20

B2aa Waarvan aantal reguliere inspecties 8 7 9 11

B2ab Waarvan aantal ad-hocinspecties 0 9 10 9

B2ac
Waarvan aantal aan derde partijen opgedragen 

inspecties ter plaatse
0 0 0 0

B2ad

Waarvan aantal inspecties ter plaatse onder 

groepstoezicht die gezamenlijk met andere leden 

van het college van toezichthouders van de groep 

werden verricht

0 0 0 0

B2ae

Waarvan totaal aantal inspecties die zijn 

uitgevoerd om het steunen van ondernemingen 

op externe ratings te onderzoeken en te 

evalueren

0 0 0 0

B2b
Totaal aantal mandagen besteed aan inspecties 

ter plaatse op zowel individueel als groepsniveau
1780 1751 2042 2588

B3

Aantal formele onderzoeken op zowel individueel als 

groepsniveau naar de voortdurende naleving door 

geheel of gedeeltelijk interne modellen van de 

vereisten

4 0 4 4

B3a

Waarvan aantal onderzoeken die zijn uitgevoerd 

om het steunen van ondernemingen op externe 

ratings te onderzoeken en te evalueren

0 0 0 0

INTERNE MODELLEN

B4a
Aantal gedeeltelijk en geheel interne modellen die op 

individueel niveau ter goedkeuring zijn ingediend
1 0 0 0

B4aa

Waarvan aantal gedeeltelijk en geheel interne 

modellen waarvan het toepassingsgebied 

kredietrisico bij zowel marktrisico als 

tegenpartijkredietrisico omvat, die op individueel 

niveau ter goedkeuring zijn ingediend

1 0 0 0

B4b

Aantal ingewilligde aanvragen voor de goedkeuring 

van gedeeltelijk en geheel interne modellen op 

individueel niveau

1 0 0 0

B4ba

Waarvan aantal gedeeltelijk en geheel interne 

modellen waarvan het toepassingsgebied 

kredietrisico bij zowel marktrisico als 

tegenpartijkredietrisico omvat, op individueel 

niveau

1 0 0 0

B4c
Aantal gedeeltelijk en geheel interne modellen die op 

groepsniveau ter goedkeuring zijn ingediend
0 0 0 0

B4ca

Waarvan aantal gedeeltelijk en geheel interne 

modellen waarvan het toepassingsgebied 

kredietrisico bij zowel marktrisico als 

tegenpartijkredietrisico omvat, die op 

groepsniveau ter goedkeuring zijn ingediend

0 0 0 0

B4d

Aantal ingewilligde aanvragen voor de goedkeuring 

van gedeeltelijk en geheel interne modellen op 

groepsniveau

0 0 0 0

B4da

Waarvan aantal gedeeltelijk en geheel interne 

modellen waarvan het toepassingsgebied 

kredietrisico bij zowel marktrisico als 

tegenpartijkredietrisico omvat, op groepsniveau

0 0 0 0

TOEZICHTMAATREGELEN EN -BEVOEGDHEDEN

B5a
Aantal genomen corrigerende maatregelen als 

gedefinieerd bij artikel 110 van Richtlijn 2009/138/EG
0 0 0 0

B5b
Aantal genomen corrigerende maatregelen als 

gedefinieerd bij artikel 117 van Richtlijn 2009/138/EG
0 0 0 0

B5c
Aantal genomen corrigerende maatregelen als 

gedefinieerd bij artikel 119 van Richtlijn 2009/138/EG
0 0 0 0

B5ca

Waarvan aantal corrigerende maatregelen naar 

aanleiding van een afwijking van het risicoprofiel van 

de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 

met betrekking tot hun kredietrisico

0 0 0 0

B5d
Aantal genomen corrigerende maatregelen als 

gedefinieerd bij artikel 137 van Richtlijn 2009/138/EG
0 0 0 0

B5e
Aantal genomen corrigerende maatregelen als 

gedefinieerd bij artikel 138 van Richtlijn 2009/138/EG
0 0 1 1

B5f
Aantal genomen corrigerende maatregelen als 

gedefinieerd bij artikel 139 van Richtlijn 2009/138/EG
0 0 0 0

B6 Aantal ingetrokken vergunningen 3 4 3 3

B7
Aantal vergunningen verleend aan verzekerings- of 

herverzekeringsondernemingen
/ 2 1 1



B9

Aantal bij de toezichthoudende autoriteiten 

ingediende aanvragen voor het gebruiken van de 

matchingopslag als bedoeld in artikel 77 ter van 

Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

B9a

Waarvan aantal ingewilligde aanvragen voor het 

gebruiken van de matchingopslag als bedoeld in 

artikel 77 ter van Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

B10

Aantal bij de toezichthoudende autoriteiten 

ingediende aanvragen voor het gebruiken van de 

volatiliteitsaanpassing als bedoeld in artikel 77 

quinquies van Richtlijn 2009/138/EG

N/A N/A N/A N/A

B10a

Waarvan aantal ingewilligde aanvragen voor het 

gebruiken van de volatiliteitsaanpassing als bedoeld 

in artikel 77 quinquies van Richtlijn 2009/138/EG

N/A N/A N/A N/A

B11a

Aantal verlengingen die zijn toegekend 

overeenkomstig artikel 138, lid 4, van Richtlijn 

2009/138/EG

0 0 0 0

B11b

Gemiddelde duur van de verlengingen die zijn 

toegekend overeenkomstig artikel 138, lid 4, van 

Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

B12
Aantal in overeenstemming met artikel 304 van 

Richtlijn 2009/138/EG verleende vergunningen
0 0 0 0

B13

Aantal bij de toezichthoudende autoriteit ingediende 

aanvragen voor het gebruik van de risicovrije 

overgangsrentetermijnstructuur bedoeld in artikel 308 

quater van Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

B13a

Waarvan aantal ingewilligde aanvragen voor het 

gebruik van de risicovrije 

overgangsrentetermijnstructuur bedoeld in artikel 308 

quater van Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

B13b

Aantal besluiten tot intrekking van de goedkeuring 

van deze overgangsmaatregel ingevolge artikel 308 

sexies van Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

B14

Aantal bij de toezichthoudende autoriteit ingediende 

aanvragen voor het toepassen van de 

overgangsaftrek op technische voorzieningen als 

bedoeld in artikel 308 quinquies van Richtlijn 

2009/138/EG

0 0 0 0

B14a

Waarvan aantal ingewilligde aanvragen voor het 

toepassen van de overgangsaftrek op technische 

voorzieningen als bedoeld in artikel 308 quinquies 

van Richtlijn 2009/138/EG

0 0 0 0

COLLEGES VAN TOEZICHTHOUDERS

B15a

Aantal vergaderingen van de colleges van 

toezichthouders die door de toezichthoudende 

autoriteit als lid daarvan zijn bijgewoond

9 11 10 11

B15b

Aantal vergaderingen van de colleges van 

toezichthouders die door de toezichthoudende 

autoriteit als groepstoezichthouder zijn voorgezeten

2 2 3 3

GOEDKEURINGEN VAN EIGEN VERMOGEN

B16a

Aantal aanvragen die bij de toezichthoudende 

autoriteit zijn ingediend voor de goedkeuring van 

aanvullend vermogen

0 1 3 2

B16aa
Waarvan aantal ingewilligde aanvragen voor de 

goedkeuring van aanvullend vermogen
0 1 3 2

B17

Aantal bij de toezichthoudende autoriteit ingediende 

aanvragen voor de goedkeuring van de beoordeling 

en indeling van eigenvermogensbestanddelen die 

niet op de lijsten vervat in de artikelen 69, 72, 74, 76 

en 78 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 

staan

0 0 0 0

B17a

Waarvan aantal ingewilligde aanvragen voor de 

goedkeuring van de beoordeling en indeling van 

eigenvermogensbestanddelen die niet op de 

lijsten vervat in de artikelen 69, 72, 74, 76 en 78 

van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 

staan

0 0 0 0

ONDERLINGE EVALUATIES

B18a

Aantal collegiale analyses die door de EIOPA zijn 

georganiseerd en uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 30 van Verordening (EU) nr. 1094/2010/EG 

en waaraan de toezichthoudende autoriteit heeft 

deelgenomen

2 2 2 2

* Inspecties ter plaatse omvatten 'virtuele' inspecties ter plaatse en 'normale' inspecties ter plaatse en gemengde inspecties.


