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Bijlage  Circulaire  CBFA_2010_31-1  dd.  21 december 2010 
 

Periodieke rapporteringsstaten van de toegelaten ondernemingen 

Toepassingsgebied: 

Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen. 

 

1. Jaarlijkse rapportering – CSSR 

1.1. Jaarrekening 

Voor de staten met betrekking tot de "jaarrekening" dienen de schema's te worden nageleefd die als 
bijlage gaan bij het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van 
verzekeringsondernemingen, namelijk:  

de eigenlijke "jaarrekening", die bestaat uit: 

- de balans (hoofdstuk I, afdeling I); 

- de resultatenrekening met de technische rekeningen "niet-leven" en "leven" en met de niet-
technische rekening (hoofdstuk I, afdeling II); en 

- de toelichting (hoofdstuk I, afdeling III) die de staten 1 tot 23 omvat. 

de gedetailleerde balans en resultatenrekening: 

- de gedetailleerde balans (hoofdstuk II, afdeling I); 

- de gedetailleerde resultatenrekening met de gedetailleerde technische rekeningen "niet-leven" en 
"leven" en met de gedetailleerde niet-technische rekening (hoofdstuk II, afdeling II). 

Deze aangifte omvat ook de sociale balans. 

1.2. Statistieken 

De volgende statistieken dienen te worden ingevuld: 

- de tabel rendabiliteit "leven"; 

- statistieken "niet-leven": rechtstreekse zaken in België; 

- statistieken "niet-leven": rechtstreekse zaken in het buitenland; 

- statistieken "niet-leven": in herverzekering aangenomen zaken; 

- statistieken "niet-leven": eurostat; 

- statistieken "niet-leven": voorziening voor egalisatie en catastrofen; 

- statistieken "leven": rechtstreekse zaken in België; 
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- statistieken "leven": rechtstreekse zaken in het buitenland; 

- statistieken "leven": eurostat. 

De circulaires over die statistieken zijn beschikbaar op de website van de CBFA: Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen => Overzicht van circulaires & mededelingen => Periodieke 
informatieverstrekking en boekhoudregels => Statistieken "niet-leven" / Statistieken "leven". 

1.3. Solvabiliteitsmarge 

Alle Belgische en buitenlandse ondernemingen die over een toelating beschikken, worden verzocht om 
gebruik te maken van de tabel die ter beschikking wordt gesteld via CSSR. Die tabel bevat de bepalingen 
van de artikelen 15 en 15bis van de controlewet en van artikel 18 van het koninklijk besluit van 
22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen (hierna "het algemeen reglement" genoemd).  

De bijkantoren naar Zwitsers recht hoeven het deel "niet-leven" van deze tabel niet in te vullen. 

De ondernemingen dienen de verwijzingen die vermeld zijn in de staat van de solvabiliteitsmarge 
nauwgezet na te leven. Hiervan hangt immers o.a. de juistheid van de margeberekening af. 

Krachtens artikel 15bis, § 3, van de controlewet worden elementen zoals de helft van het niet-gestorte 
gedeelte van het kapitaal, de suppletiebijdragen, de latente nettomeerwaarden en de niet-afgeschreven 
acquisitiekosten enkel bij de berekening van de samengestelde solvabiliteitsmarge in aanmerking 
genomen op een met redenen omkleed verzoek van de onderneming en na akkoord van de CBFA.  

Een model van de staat van de solvabiliteitsmarge is beschikbaar op de website van de CBFA: 
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen => Overzicht van circulaires & mededelingen => 
Periodieke informatieverstrekking en boekhoudregels => Periodieke rapporteringsstaten.  

U kan dit model gebruiken om de elektronische overlegging van de gegevens voor te bereiden. Het is 
evenwel geenszins de bedoeling dat u dit model, in welke vorm ook, aan de CBFA overmaakt. 

De documenten "Omslag van het resultaat van het boekjaar over de samengestelde marges" en 
"Wijzigingen van de samengestelde marges" (circulaire D.72) betreffen enkel de "gemengde" 
ondernemingen, i.e. de ondernemingen die tegelijkertijd verzekeringsverrichtingen uitvoeren in beide 
activiteitsgroepen "niet-leven" en "leven" zoals gedefinieerd in bijlage I bij het algemeen reglement, met 
uitzondering van de ondernemingen naar Zwitsers recht. 

Een model van de tabellen D.72 A, B en C is beschikbaar op de website van de CBFA: Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen => Overzicht van circulaires & mededelingen => Reglementaire 
coëfficiënten. 

Een onderneming die de samenstellende elementen van de ene marge overdraagt naar de andere, wordt 
verzocht dit uitdrukkelijk aan te vragen met toepassing van artikel 17 van het algemeen reglement. 

1.4. Aangepaste solvabiliteitsmarge 

Krachtens de bepalingen van circulaire CBFA_2010_12 d.d. 23 juni 2010 en van artikel 91ter decies van 
de controlewet1, dienen de ondernemingen die hetzij deelnemende Belgische 
verzekeringsondernemingen zijn, hetzij dochterondernemingen van een herverzekeringsonderneming, 
een verzekeringsholding of een verzekeringsonderneming uit een derde land, de staat van de 
aangepaste solvabiliteitsmarge over te maken.  
 

Een model van de staat van de aangepaste solvabiliteitsmarge (methode van consolidatie en methode 
van aftrek en aggregatie) is beschikbaar op de website van de CBFA:  

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen => Overzicht van circulaires & mededelingen => 
Reglementaire coëfficiënten. 
  

                                                        
1  In geval van opeenvolgende deelnemingen wordt de methode van aanvullend toezicht slechts toegepast ten 

aanzien van de uiteindelijke moederonderneming naar Belgisch recht van de Belgische 
verzekeringsonderneming.  
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2. Halfjaarlijkse rapportering - CSSR 

De dekkingswaarden 

(Verordeningen nr. 12 en 13 tot vaststelling van de regels voor de doorlopende inventaris van de 
dekkingswaarden) 

De verzekeringsondernemingen dienen om de zes maanden de onderstaande documenten over te 
maken aan de CBFA:  

1. de hiernavolgende gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden:  

- lijst L.1 inzake de effectenportefeuille; 

- lijst L.3 inzake het vastgoed; 

- lijst L.5 inzake de zicht- of termijnrekeningen; 

- lijst L.6 inzake het deel van de herverzekeraars; 

- lijst L.7 inzake de overige beleggingen. 

Voor de lijsten L2 en L4 dient de onderneming op één enkele lijn de gedetailleerde lijsten van de 
dekkingswaarden per subcategorie van het actief aan te vullen. 

2. de samenvattende opgaven, per afzonderlijk beheer en per subcategorie van beleggingen. 

De CBFA behoudt zich het recht voor om de gedetailleerde gegevens van de overige dekkingswaarden 
op te eisen, mocht zij dit nodig achten.  

Deze documenten dienen te worden overgemaakt aan de CBFA op de laatste dag van de maand volgend 
op het verstreken halfjaar, i.e. op 31 juli en op 31 januari. 

De overgemaakte staten voor het tweede halfjaar zullen samen met de jaarrekening worden gevalideerd.  

3. Kwartaalrapportering - CSSR 

3.1.  De dekkingswaarden 

(Verordeningen nr. 12 en 13 tot vaststelling van de regels voor de doorlopende inventaris van de 
dekkingswaarden) 

Voor het eerste en het derde kwartaal van het jaar worden de samenvattende opgaven van de 
dekkingswaarden per afzonderlijk beheer en per subcategorie gevraagd, alsook de gedetailleerde lijst L.1 
inzake de effectenportefeuille. Voor de lijsten L.2 tot L.7 dient de onderneming op één enkele lijn de 
gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden per subcategorie van het actief aan te vullen.  

De CBFA behoudt zich evenwel het recht voor om de gedetailleerde gegevens van de dekkingswaarden 
op te eisen, mocht zij dit nodig achten.  

Deze documenten dienen aan de CBFA te worden overgemaakt op de laatste dag van de maand volgend 
op het verstreken kwartaal, i.e. op 30 april en 31 oktober. 

3.2.  Tussentijdse solvabiliteitssituaties  

De verzekeringsondernemingen dienen hun tussentijdse solvabiliteitssituaties om de drie maanden en 
conform circulaire CBFA_2009_37 van 15 december 2009 over te maken aan de CBFA. Deze situaties 
bestaan met name uit de financiële staten (de balans en de vereenvoudigde resultatenrekening), een 
staat van de solvabiliteitsmarge en de opgave van de latente meer- of minderwaarden van de 
beleggingen.  

Deze documenten dienen aan de CBFA te worden overgemaakt op de laatste dag van de maand volgend 
op het verstreken kwartaal, i.e. op 30 april, 31 juli, 31 oktober en 31 januari. 
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3.3. Tussentijdse toestand van de aangepaste solvabiliteit 

De verzekeringsondernemingen dienen de tussentijdse toestand van hun aangepaste solvabiliteit om de 
drie maanden en conform circulaire CBFA_2010_12 van 23 juni 2010 over te maken aan de CBFA. 

Deze documenten dienen aan de CBFA te worden overgemaakt op de laatste dag van de maand volgend 
op het verstreken kwartaal, i.e. op 30 april, 31 juli, 31 oktober en 31 januari. 

 


