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Circulaire  CBFA_2010_31  dd.  21 december 2010 
 

Periodieke rapporteringsstaten "CSSR" van de verzekeringsondernemingen 

Toepassingsgebied: 

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

Samenvatting/Doelstelling: 

Deze circulaire bepaalt welke (via de CSSR-toepassing overgelegde) cijfergegevens  de 
verzekeringsondernemingen aan de CBFA dienen te bezorgen, alsook de overleggingstermijn. 

 

Mevrouw, 
Mijnheer, 

1. Wettelijk en reglementair kader 

De periodieke rapporteringsstaten van de verzekeringsondernemingen worden beheerst door artikel 22, 
§ 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. Deze circulaire 
bepaalt welke kwantitatieve rapporteringen aan de CBFA dienen te worden overgelegd. Zij behandelt dus 
enkel de gegevens die via de CSSR-toepassing worden overgelegd (zie hierna). 

Deze circulaire is zo gestructureerd dat de verschillende rapporteringen volgens rapporteringsfrequentie 
(jaarlijks, halfjaarlijks en driemaandelijks) worden toegelicht voor de actieve ondernemingen, enerzijds, en 
voor de ondernemingen die niet langer over een toelating beschikken, maar nog een 
verzekeringsportefeuille of een technisch passief van verzekeringen aan het vereffenen zijn (hierna 
"ondernemingen in run-off" genoemd) , anderzijds. 

2. De CSSR-toepassing 

De kwantitatieve gegevens dienen aan de CBFA te worden overgelegd via de CSSR-toepassing (Central 
Server for Statistical Reporting), die ter beschikking wordt gesteld door de Nationale Bank van België. 

Via CSSR kunnen de ondernemingen de aangifteformulieren invullen, hetzij door de gegevens manueel 
in te brengen, hetzij door bestanden te downloaden.  

De gegevensinzameling gebeurt op de specifiek daartoe bestemde NBB-website (http://www.nbb.be/cssr) 
via "e-mail", "file-upload" of "web-form". 

De rapporterende ondernemingen kiezen zelf langs welk(e) kana(a)l(en) zij hun rapportering overleggen 
(eenzelfde onderneming kan bijvoorbeeld bepaalde tabellen via "e-mail" en andere via "web-form" 
overleggen). 
  

http://www.nbb.be/cssr
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3. Rapporteringen en termijnen 

De CBFA vraagt de overlegging van de volgende CSSR-gegevens: 

 
Rapportering Periodiciteit Verzendingsdatum 

Jaarrekening 

Jaarlijks 
3 weken vóór de algemene 
vergadering en uiterlijk op 
30 april  

Solvabiliteitsmarge 

Aangepaste 
solvabiliteitsmarge 

Statistieken 

Tabel Rendabiliteit "leven" 

Dekkingswaarden Halfjaarlijks 
laatste dag van de maand 
volgend op het verstreken 
halfjaar (31 juli en 31 januari) 

(Driemaandelijkse) 
solvabiliteitsmarge, 
(driemaandelijkse) 
aangepaste 
solvabiliteitsmarge, verkorte 
rekeningen en 
dekkingswaarden 

Driemaandelijks 

laatste dag van de maand 
volgend op het verstreken 
kwartaal (30 april, 31 juli, 
31 oktober en 31 januari) 

Bijlagen CBFA_2010_31-1 en CBFA_2010_31-2 bij deze circulaire geven een gedetailleerde beschrijving 
van voornoemde verslagen voor de toegelaten ondernemingen (bijlage CBFA_2010_31-1), enerzijds, en 
voor de ondernemingen in run-off (bijlage CBFA_2010_31-2), anderzijds. 

Voornoemde verzendingsdatums mogen geen invloed hebben op de interne procedures voor de validatie 
van de overgelegde gegevens of op de organisatie van de controlewerkzaamheden van de 
commissarissen. 

4. Validatietesten 

De gegevens die via de CSSR-toepassing worden overgemaakt, worden automatisch gevalideerd. Het 
verslag van deze validatie kan zowel door de aangever als door de CBFA worden geraadpleegd. 

De volledige lijst van validatietesten met betrekking tot de jaarrekeningen, de solvabiliteitsmarge1, de 
dekkingswaarden en de statistieken, alsook deze met betrekking tot de kwartaalrapportering 
(kwartaalstaten, dekkingswaarden en solvabiliteitsmarge) is beschikbaar op de website van de CBFA 
onder de rubriek:  

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen => Circulaires & mededelingen => Overzicht van 
circulaires en mededelingen => Periodieke informatieverstrekking en boekhoudregels => Periodieke 
rapporteringsstaten. 

Deze circulaire vernietigt en vervangt circulaire CBFA_2010_02 van 12 januari 2010 over de CSSR-
rapportering, de twee bijlagen CBFA_2010_02-1, CBFA_2010_02-2 erbij. 
  

                                                        
1 De ondernemingen naar Zwitsers recht die een activiteit "niet-leven" beoefenen, dienen geen rekening te houden 

met de foutmeldingen over de solvabiliteitsmarge "niet-leven". 
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Een kopie van deze circulaire wordt verstuurd naar de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw 
onderneming. 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul SERVAIS 

 
 

Bijlagen: - CBFA_2010_31-1 / Periodieke rapporteringsstaten van de toegelaten ondernemingen 

 - CBFA_2010_31-2 / Rapporteringsstaten van de ondernemingen in run-off 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vo/circ/pdf/cbfa_2010_31-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vo/circ/pdf/cbfa_2010_31-2.pdf

