
57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992.

MEDEDELING D. 104.

Betreft     :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

I. INLEIDING.

In het raam van de a posteriori controle, is het van belang dat de Controledienst zijn standpunt

verduidelijkt aangaande de toepassing van artikel 21bis van de controlewet.

Te dien einde worden hierna de basisprincipes van de rendabiliteit per produkt of groep van

produkten uitgelegd.

Daar waar nodig worden wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht aan Mededeling D.100

betreffende de statistiek van de verzekeringen Leven (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in

België).

De nieuwe statistiek met betrekking tot 1992, en gewijzigd overeenkomstig de Mededeling, zal

op een later tijdstip aan de ondernemingen bezorgd worden.

II. BASISPRINCIPES.

1. Statistiek Leven.

Het voormeld document is uiterst belangrijk en moet bijgevolg met de grootste zorg door

de ondernemingen ingevuld worden. De Controledienst zal zich er immers op baseren bij

zijn analyse en controle van de rendabiliteit. In een eerste fase, zal de Controledienst zich

beperken tot de directe zaken in België.

2. Categorieën van verzekeringsprodukten.
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De categorieën van verzekeringsprodukten die voor de rendabiliteits-controle in

aanmerking komen, stemmen overeen met de rubrieken I tot VII, vermeld in punt B.

RENDABILITEIT van bijlage 1 van Mededeling D.100.

3. Niet-technische inkomsten.

De ondernemingen die niet-technische inkomsten zouden toekennen aan de produkten,

moeten in de statistiek de nieuw opgenomen rubriek "Toekenning van niet-technische

inkomsten (na aftrek van lasten) aan de categorieën van verzekeringsprodukten"

invullen, en dit voor de kolommen betreffende de rendabiliteit van de tabellen A1 en A2

(zie Mededeling D.100).

Het gebruik van niet-technische inkomsten zal echter niet in aanmerking genomen worden

bij de rendabiliteitsberekening per categorie van produkten, behalve indien bij de

Controledienst een afwijking bekomen wordt op basis van behoorlijk gerechtvaardigde

elementen.

4. Niet gerealiseerde meer- en minderwaarden.

Behalve voor de verzekeringen verbonden met een beleggingsfonds, zijn deze niet

opgenomen in de berekening van de rendabiliteit. Ter informatie wordt echter aan de

ondernemingen die niet gerealiseerde meer- of minderwaarden aan de categorieën van

produkten voor de verzekeringen niet verbonden met een beleggingsfonds zouden

toekennen, gevraagd de nieuwe rubrieken "Niet-gerealiseerde meerwaarden op

beleggingen" en "Niet-gerealiseerde minderwaarden op beleg-gingen" in te vullen, en

dit zonder onderscheid naargelang de oorsprong ervan (technische inkomsten of niet-

technische inkomsten).

5. Beleggingsopbrengsten en -kosten.

De Controledienst zal, bij de analyse van de rendabiliteit per categorie van produkten, als

referentiebasis voor de bepaling van de beleggings-opbrengsten en -kosten, gebruik

maken van de methode die beschreven wordt in bijlage B.

Nochtans kunnen de ondernemingen, bij het invullen van de statistiek, hun eigen methode

gebruiken, voor zover deze de principes die in de voor-liggende Mededeling

vooropgesteld zijn (en in het bijzonder punt 3 betreffende de niet-technische inkomsten)

eerbiedigt.

De Controledienst zal, samen met de betrokken onderneming, elk belangrijk verschil

onderzoeken dat zou voorkomen tussen de resultaten bekomen volgens de methode

"C.D.V." en deze bekomen volgens de eigen methode van de onderneming.

Bovendien zal rekening gehouden worden met de uitzonderlijke of weerkerende aard van

de volgende elementen : waardeverminderingen en afschrijvingen, terugneming van

waardeverminderingen en afschrijvingen, meer- en minderwaarden op de realisatie.

Wat de verrichtingen verbonden met een beleggingsfonds betreft, gebeurt de analyse van

de rendabiliteit op basis van de bedragen die in de rubrieken 8.1 tot 8.4 en 9.1 tot 9.5 van

tabel A2 vermeld zijn.
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6. Theoretische huur.

Teneinde de opbrengsten en kosten van elke categorie verze-keringsprodukten juist te

kunnen toerekenen, mogen de ondernemingen rekening houden met de "theoretische

huur".

7. Winstdelingen (met inbegrip van premierestorno's die de aard van winstdelingen

hebben).

De ondernemingen mogen winstdelingen toekennen voor een categorie van produkten of

voor elk kleiner geheel ervan, op voorwaarde dat dit de rendabiliteit van de betrokken

categorie van produkten of van het kleiner geheel van produkten niet in het gedrang

brengt.

De Controledienst kan zich verzetten tegen de toekenning van een winstdeling voor een

kleiner geheel van een categorie van produkten, als dat de rendabiliteit van de categorie

van produkten in het gedrang brengt.

8. Bedrijfskosten en -opbrengsten.

Indien zou blijken dat de door de onderneming uitgevoerde verdeling van de

bedrijfskosten en -opbrengsten tussen de verschillende categorieën  van produkten een

vertekend beeld van de situatie geeft, kan de Controledienst, in samenspraak met de

onderneming, andere verdeelsleutels weerhouden.

 9. Boekjaar.

Het onderzoek van de rendabiliteit zal gebeuren per boekjaar zonder tot één boekjaar

beperkt te blijven, want de evolutie van de resultaten over meerdere jaren is van groot

belang.

10. Rendabiliteit.

Het onderzoek van de rendabiliteit zal gebeuren op niveau van de bruto en netto

technisch-financieel saldo's (zie bijlage A, blz. 4).

Bovendien zal erop toegezien worden dat de herverzekering haar "normale" rol speelt en

niet dient tot het systematisch compenseren van het structureel deficit van een produkt.

III. WIJZIGINGEN AAN MEDEDELING D.95.

1. Bedrijfskosten.

De ondernemingen zijn ertoe gehouden hun bedrijfskosten te verdelen over de 13

kolommen. Zij dienen de verdeelmethodes die zij gebruikt hebben voor deze categorieën

evenals voor de verschillende beheren en activiteiten, bij de Controledienst te

rechtvaardigen. Met dit doel werd reeds een vragenlijst opgestuurd.
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De ondernemingen die vanaf nu reeds voor de 13 categorieën van produkten afzonderlijke

bedragen wensen mee te delen voor de interne schaderegelingskosten, de

verwervingskosten, de beheerskosten en de lasten in verband met het beheer van

beleggingen, moeten ons eveneens de verdeling van de bedrijfskosten over deze 4 posten

rechtvaardigen.

Teneinde de ondernemingen te helpen die nog niet over een verfijnde analytische

boekhouding en beheerskostencontrole beschikken overweegt de Controledienst, in

samenwerking met de sector, regels te definiëren die moeten toelaten de bedrijfskosten

over de 13 categorieën van verzekeringsprodukten te verdelen.

In afwachting van het eventueel op punt stellen van deze regels, zullen de ondernemingen

de statistieken invullen overeenkomstig de bepalingen van de eerste alinea hierboven.

2. Afgestane herverzekering.

De ondernemingen zullen in een hiertoe door de Controledienst opgestuurde vragenlijst

uitleg verstrekken over de wijze waarop zij de uitsplitsing over de verschillende

categorieën uitgevoerd hebben.

3. Statistiek.

De bepalingen die hierna volgen slaan op de 7 categorieën van produkten behalve deze

betreffende tak 27 voor rekening van derden.

Om coherentie met de statistiek niet-leven te bekomen, werd het saldo van de afgestane

herverzekering tussen het bruto technisch-financieel saldo en het netto technisch-

financieel saldo verplaatst.

Bovendien werd er besloten toe te voegen :

a) voor die categorieën van produkten, de volgende rubrieken :

- TOEKENNING VAN NIET-TECHNISCHE INKOMSTEN (NA AFTREK

VAN LASTEN) AAN DE CATEGORIEEN VAN

VERZEKERINGSPRODUKTEN (rubriek XI).

- BRUTO SALDO VOOR FINANCIELE OPBRENGSTEN.

- BRUTO TECHNISCH-FINANCIEEL SALDO.

b) voor de categorieën betreffende verzekeringen niet verbonden met een

beleggingsfonds, de volgende rubrieken :

- TOEKENNING VAN NIET-GEREALISEERDE MEERWAARDEN OP

BELEGGINGEN AAN DE CATEGORIEEN VAN VERZE-

KERINGSPRODUKTEN (rubriek XII).

- TOEKENNING VAN NIET-GEREALISEERDE MINDER-WAARDEN OP

BELEGGINGEN AAN DE CATEGORIEEN VAN

VERZEKERINGSPRODUKTEN (rubriek XIII).
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4. Lijst van de beleggingen betreffende de niet-toegewezen activa.

Los van de rendabiliteitscontrole van de produkten, zal de Controledienst een lijst vragen

van de beleggingen betreffende de niet-toegewezen activa en dit per categorie van

beleggingen (bv. : gebouw, aandeel, ...) zonder uitsplitsing over de verschillende

verzekeringsprodukten. Hiertoe zullen op een later tijdstip aan de ondernemingen de

nodige instructies gegeven worden.

5. Nadere bepalingen voor tabel E (zie Mededeling D.100).

De opbrengsten en lasten van de beleggingen mogen niet vermeld worden in de rubrieken

stortingen en afhoudingen van tabel E maar bevinden zich wel te verstaan in de variatie

(1.2. - 1.1.) van de waarde van het fonds tenzij de herbelegging van de opbrengsten in dit

fonds gebeurt door een wijziging van zijn aantal eenheden. In dit laatste geval worden de

stortingen vermeld in post 3.2. (andere stortingen) en brengen een gelijktijdige

verandering van de waarde van het fonds (post 1.2.) en van de waarde van de eenheid

(post 2.2.) met zich mee.

IV. OVEREENSTEMMING MET DE JAARREKENING.

1. De bepalingen van het koninklijk besluit van 12 november 1979 moeten nageleefd

worden zelfs als sommige ervan zouden leiden tot een discrepantie met de nieuwe

statistiekstaat. De Controledienst kan geen afwijkingen op deze bepalingen toestaan.

In een Mededeling kan de Controledienst nochtans verduidelijkingen aanbrengen voor

zekere punten die niet expliciet behandeld worden in het voornoemd besluit.

Dat is zo gebeurd, meer bepaald voor de "belasting op de winstdelingen" (Mededeling

D.89, bladzijde 11, punt F).

De instructies met betrekking tot deze punt in de voornoemde Mededelingen worden

opgeheven.

Voortaan zijn, wat betreft de jaarrekening, het negatief saldo van de belasting op de

winstdelingen onder te brengen in de rubriek "I.F. Andere technische kosten".

2. De ondernemingen worden uitgenodigd aan de Controledienst de nauwkeurig ingevulde

bijlagen C.1 en C.2 over te maken, om de link te leggen tussen de jaarrekening die

betrekking heeft op zowel de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België of in het

buitenland als de herverzekering en de statistiekstaten die enkel de rechtstreekse

verzekeringsverrichtingen in België betreffen.

Indien een onderneming de takken leven en niet-leven beoefent, moet dit document slechts

éénmaal ingevuld worden en bij de statistieken niet-leven toegevoegd worden.

BESCHRIJVING VAN DE BETROKKEN ACTIVITEITEN

Bijlage C.1  :
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Bijlage C.1 laat toe een technisch-financieel saldo "LEVEN" en "NIET-LEVEN" naar voren te

brengen door de hergroepering van enerzijds de verrichtingen opgenomen in de statistiekstaten,

namelijk de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België, en anderzijds, de verrichtingen

die daar niet in voorkomen en die betrekking hebben op :

- de andere activiteiten (kolommen 3 en 7), dit wil zeggen de verzekeringsverrichtingen in het

buitenland, rechtstreeks of door middel van vestigingen, evenals de aangenomen

herverzekering ;

- de verrichtingen verbonden met de activiteitengroep "Wettelijke pensioenen" (kolom 4),

zoals vermeld in de vijfde kolom van bijlage 13 van Hoofdstuk I, Afdeling III van het

koninklijk besluit van 12 november 1979 ;

- de verrichtingen verbonden met de verzekering tegen arbeidsongevallen (kolom 8), zoals

vermeld in de vierde kolom van bijlage 13 ;

- de opbrengsten en kosten die gepaard gaan met het beheer van het vrij vermogen (kolom

10).

De kolommen (2) en (3) maken samen de activiteitengroep "LEVEN" uit, zoals die gedefinieerd

wordt in artikel 8, § 2, A. van het koninklijk besluit van 12 november 1979.  Op dezelfde wijze

maken de kolommen (6) en (7) samen de activiteitengroep "B.O.A.R." uit, zoals die gedefinieerd

wordt in artikel 8, § 2, B. van hetzelfde besluit.

Bijlage C.2  :

De overeenstemming tussen de statistiekstaten en de gepubliceerde jaar-rekening wordt

mogelijk gemaakt door de hergroepering van de opbrengsten en kosten die gepaard gaan met de

activiteiten "LEVEN" en "WETTELIJK PENSIOEN" (kolom 5 - bijlage C.1) en "NIET-LEVEN"

(kolom 9 - bijlage C.1) en met het beheer van het "vrij vermogen" (kolom 10 - bijlage C.1)

binnen een zelfde kolom en waarvan de som moet overeenkomen met het totaal van de

rubrieken I tot VI van de eerste kolom van bijlage 13.

Gelieve als bijlage de volgende documenten te vinden :

A. STATISTIEK VAN DE VERZEKERINGEN Leven (Rechtstreekse

verzekeringsverrichtingen in België).

Dit document vervangt datgene dat opgenomen was als bijlage 2 aan de Mededeling D.100.

B. METHODE VOOR DE UITSPLITSING VAN DE OPBRENGSTEN EN DE KOSTEN

VAN BELEGGINGEN TUSSEN DE 33 VERZEKERINGS-CATEGORIEEN

betreffende de rendabiliteit, behalve deze betreffende de tak 27 voor rekening van derden

- "METHODE C.D.V.".
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C.1 en C.2 OVEREENSTEMMING STATISTIEKEN EN JAARREKENING.

De Voorzitter,

J.-M. DELPORTE.




























