
Bekendmaking van de aanpassing aan de inflatie van de bedragen die worden vermeld in Richtlijn  
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van 

het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 

(2021/C 423/12)

Overeenkomstig artikel 300 van Richtlijn 2009/138/EG (1) worden de in euro uitgedrukte bedragen in de richtlijn om de 
vijf jaar herzien door het basisbedrag in euro te vermeerderen met de procentuele wijziging in de geharmoniseerde 
indexcijfers van de consumptieprijzen van alle lidstaten, zoals gepubliceerd door de Commissie (Eurostat), vanaf 
31 december 2015 tot de datum van herziening en afgerond op een veelvoud van 100 000 EUR, mits de procentuele 
wijziging niet minder dan 5 % bedraagt. Daarom moet bij de eerste herziening van de bedragen rekening worden 
gehouden met de verhoging van het genoemde indexcijfer voor de periode van 31 december 2015 tot en met 
31 december 2020.

Als gevolg van de herziening zijn de aangepaste bedragen als volgt:

a) In artikel 4, lid 1, wat betreft de voorwaarden voor uitsluiting van het toepassingsgebied op grond van de omvang:

— in punt a) wordt “5 miljoen EUR” vervangen door “5 400 000 EUR”;

— in de punten b) en c) wordt “25 miljoen EUR” vervangen door “26 600 000 EUR”; en

— in punt e) wordt “0,5 miljoen EUR” vervangen door “600 000 EUR” en “2,5 miljoen EUR” door “2 700 000 EUR”.

b) In artikel 13, met betrekking tot de definitie van “grote risico’s” in punt 27, c)

— in punt i) wordt “6 200 000 EUR” vervangen door “6 600 000 EUR”; en

— in punt ii) wordt “12 800 000 EUR” vervangen door “13 600 000 EUR”.

c) In artikel 129, lid 1, punt d), met betrekking tot de absolute ondergrens voor de berekening van het minimumkapitaal
vereiste:

— in punt i) wordt “2 500 000 EUR” vervangen door “2 700 000 EUR” en “3 700 000 EUR” door “4 000 000 EUR”;

— in punt ii) wordt “3 700 000 EUR” vervangen door “4 000 000 EUR”; en

— in punt iii) wordt “3 600 000 EUR” vervangen door “3 900 000 EUR” en “1 200 000 EUR” door “1 300 000 EUR”.

De aangepaste bedragen worden uiterlijk op 19 oktober 2022 door de lidstaten toegepast.

(1) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van 
het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).
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