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Mededeling over de taken van de actuariele functie en de vereisten inzake de documentering van de

technische voorzieningen

Toepassingsveld

• Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht.

• Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die deel uitmaken van een groep naar Belgisch

recht in de zin van artikel 339, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op

de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

• Ondernemingen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een financieel conglomeraat naar

Belgisch recht in de zin van artikel 340, 1 ° van de voornoemde wet van 13 maart 2016.

Bijkantoren van ondernemingen uit derde landen die in Belgie verzekerings- [of

herverzekeringsjactiviteiten uitoefenen.

• Deze mededeling is van toepassing op verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand als

gedefinieerd in artikel 15, 79° van de voornoemde wet van 13 maart 2016. Voor deze ondernemingen

dient "de Bank" te warden vervangen door "de Controledienst voor de ziekenfondsen en de

landsbonden van ziekenfondsen" zoals gedefinieerd in artikel 15, 84° van dezelfde wet.

• Deze mededeling is niet van toepassing op verzekeringsondernemingen als bedoeld in de artikelen

275, 276 of 294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016.

Samenvatting/doelstellinci

Met deze mededeling wenst Nationals Bank van Belgie (hierna "de Bank") bepaalde punten van de
Solvency 11-regelgeving in herinnering te brengen die betrekking hebben op de vaststelling van de
technische voorzieningen. Deze punten betreffen meer in het bijzonder de documenteringsvereisten en

de taken van de actuariele functie met betrekking tot de technische voorzieningen. Deze mededeling

verduidelijkt ook de minimumverwachtingen die de Bank heeft ten aanzien van deze punten van de

regelgeving.
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Geachte mevrouw

Geachte heer

1. Context

Deze mededeling betreft de vaststelling van technische voorzieningen onder de Solvency 11-regeling. De

geldende regelgeving voorziet in een reeks prudentiele vereisten met betrekking tot de documentering

van deze technische voorzieningen en de taken van de actuariele functie. In het kader van hun

toezichtswerkzaamheden hebben de diensten van de de Bank evenwel vastgesteld dat sommige van

deze prudentiele vereisten niet altijd vervuld zijn. Bijgevolg acht de toezichthouder het noodzakelijk de
betrokken punten van de regelgeving in herinnering te brengen en de minimumverwachtingen die de

Bank ter zake heeft,nader te omschrijven.

2. Juridische basis

• Artikelen 54 en 59 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

• Artikelen 265 en 272 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10
oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf.

•• Afdelingen 5.1 en 5.3 van circulaire NBB_2016_31 (de zogenaamde "overkoepelende circulaire")

zoals bijgewerkt bij mededeling NBB_2020 _017 van 5 mei 2020.
•• Circulaire NBB_2022_25 betreffende de richtsnoeren voor de waardering van technische

voorzieningen binnen het kadervan Solvabiliteit II, zoals aangevuld bij mededeling NBB_2017_32
betreffende de resultaten van de horizontale analyse van de kosten gebruikt bij de waardering van de

technische voorzieningen.

• Circulaire NBB__2022_24 betreffende de richtsnoeren inzake contractgrenzen.

Circulaire NBB_2016_25 betreffende de richtsnoeren inzake de tenuitvoerlegging van de

langetermijngarantiemaatregelen.

• Mededeling NBB_2021_24, betreffende de waardering van de technische voorzieningen van

individueleziektekostenverzekeringen.

3. Minimumverwachtingen van de Bank

De minimumverwachtingen van de Bank met betrekking tot de bovengenoemde punten van de

regelgeving warden hieronder uiteengezet.

3.1. Met betrekking tot de documentering van de technische voorzieningen

De Bank benadrukt dat de technische voorzieningen exhaustief en systematisch gedocumenteerd

moeten warden. Erwordt van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen verwacht datzij

documentatie bijhouden met toelichtingen en motiveringen voor:

• hun keuzes met betrekking tot de gebruikte hypotheses;
• hun methodologische keuzes, waarbij ten minste wordt ingegaan op de berekeningsmethoden, hun

parametrisering en de identificatie van en motivering voor niet-gemodelleerde portefeuilles;

• de variaties in de gegevens die worden gebruikt op verschillende berekeningsdatums (zoals

bijvoorbeeld het niet rekening houden met bepaalde historische gegevens);
• de validering van de technische voorzieningen.

In het algemeen verwacht de Bank dat elk gebruik van expert judgment naar behoren wordt

gedocumenteerd. De bovengenoemde methodologische keuzes en hypotheses omvatten ook de

toekomstige beheeractiviteiten die overeenkomstig artikel 23 van Verordening 2015/35 in een
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alomvattend plan moeten warden opgenomen dat ten minste door het directiecomite van de

verzekerings- of herverzekeringsonderneming moet warden goedgekeurd.

Meer in het bij'zonder wordt verwacht dat voor de methodologische wijzigingen in een specifieke

documentatie wordt voorzien, waarbij onder meer een chronologisch overzicht wordt gegeven van de

wijzigingen.

3.2. Met betrekking tot de werkzaamheden van de actuariele functie

De minimumverwachtingen die de Bank ten aanzien van de werkzaamheden van de actuariele functie

heeft, zijn de volgende:

• De opstelling van een verslag dat een reele toegevoegde waarde heeft voor de controles en het

toezicht en niet hoofdzakelijk een beschrijvend document is (waarin bijvoorbeeld voornamelijk wordt
herinnerd aan de regelgeving en/ofeen theoretische beschrijving wordtgegeven van alle ofsommige

berekeningsgrondslagen).

Een echt ownership van de functie, dat moet blijken uit het verslag van de actuariele functie, am elke

vorm van twijfel of dubbelzinnigheid over de oorsprong van de verrichte taken uit te sluiten.

De uitvoering van werkzaamheden van kwantitatieve aard, die naar behoren warden

gedocumenteerd, zoals:

een doeltreffende en expliciete controle van het niveau van de best estimate, die (ten minste) een

voldoende materieel deel ervan bestrijkt en kwantitatieve tests omvat, zoals berekeningen of

herberekeningen;

° een analyse van de wijzigingen in de technische voorzieningen van jaar tot jaar;

° herziening van de methodologische keuzes (berekeningsmethoden, wijzigingen in methoden,

parametrisering, identificatie van en motivering voor niet-gemodelleerde portefeuilles, enz.);

vergelijking van de prognoses met de ervaring (backtesting');
gevoeligheidsanalyses.

Precieze en krachtige aanbevelingen die gebaseerd zijn op de bevindingen en conclusies van de

door de actuariele functie verrichte werkzaamheden en die niet neerkomen op een reeks taken voor

de actuariele functie zelf.

Overeenkomstig punt 5.1.2 van de overkoepelende circulaire moet het directiecomite van de

verzekerings- ofherverzekeringsonderneming de raad van bestuurjaarlijks een verslag bezorgen aan de

hand waarvan deze kan nagaan of de onafhankelijke controlefuncties goed werken. De Bank verwacht

dat dit verslag een objectieve beoordeling geeft van de mate waarin de actuariele functie de haar

toevertrouwde taken uitvoert.

De verzekerings- of herverzekeringsondernemingen warden verzocht in voorkomend geval onverwijld de

nodige middelen in te zetten om te voldoen aan de regelgeving en aan de minimumverwachtingen van de

Bankterzake.

Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van

uwonderneming.

Hoogachtend
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Steven Vanackere

lcegouverneur

Pierre Wunsch

Gouverneur
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