
Brussel, 18 januari 1994

MEDEDELING NR. D. 118

Betreft     : Rechtstreekse verzekeringverrichtingen "Leven" beoefend in België.

- Statistiekstaat.

- Rentabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten.

I. INLEIDING.

Deze mededeling brengt de in de mededelingen D. 100 en D. 104 verklaarde beginselen niet

in het gedrang.

Zij heeft de bedoeling enkele verduidelijkingen en verbeteringen aan te brengen die in

aanmerking genomen werden bij de uitbouw van het stelsel van "elektronische rapportering".

Bovendien herinneren wij de ondernemingen eraan dat zij aan de Controledienst de

statistieken betreffende 1993 (voor de jaarrekening, zie de mededeling D.113)  via

informatiedrager moeten toesturen.

De tabellen C en Q3 moeten evenwel maar met ingang van het boekjaar 1994 vervolledigd

worden.

Als bijlage, ten  behoeve van de ondernemingen een gewijzigde statistiekstaat.

II. WIJZIGINGEN.

A. Tabellen A1, A2 en A3.

1) Vergelijking met de statistiekstaat gevoegd bij de mededeling D. 100.

Ingevolge de besprekingen in verband met het ontwerp van koninklijk besluit

betreffende de klassificatie van de verzekeringstakken behorende tot de groep van

activiteiten "Leven" werd het aantal kolommen van de statistiekstaat verminderd.

Aldus blijven er slechts acht produkten of categorieën van produkten over in plaats

van de dertien vermeld in de mededeling D. 100. De studie van de rendabiliteit zal ge-

beuren op de 7 aanvankelijk voorziene produkten of categorieën van de produkten.
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Derhalve wordt de bijlage 1 gevoegd bij de mededeling D. 100 vervangen door de

bijlage A1 hierbijgevoegd.

2) Vergelijking met de bijlage A van de mededeling D. 104.

De aangebrachte wijzigingen op het vlak van de posten betreffen de zuivere

vormgeving en zijn hernomen in de bijlage A2. De tabel van de bijlage A3 geeft de

overeenstemming weer tussen de in de mededeling D. 104 voorkomende bijlage en

deze herwerkte bijlage A2.

B. Andere takken in verband met de statistiekstaat gevoegd bij de mededeling D. 100.

1) Tabel D1

weglaten van de laatste twee kolommen.

2) Tabel D2

Weglaten van de laatste drie kolommen.

3) Tabellen B1 - B2 - R

Voor de aan een beleggingsfonds verbonden verzekeringen, wordt de omschrijving

"Takken 23-26" vervangen door "tak 23".

4) Tabel C.

- Voor de niet aan een beleggingsfonds verbonden verzekeringen, wordt de

omschrijving "takken 21 - 22 - 26 - 27" vervangen door "takken 21 - 22 - 26".

- Voor de aan een beleggingsfonds verbonden verzekeringen, wordt de omschrijving

"takken 23 - 26 - 27" vervangen door "tak 23".

5) Tabellen Q1 - Q2 - Q3

- Voor de niet aan een beleggingsfonds verbonden verzekeringen, wordt de

omschrijving "takken 21-22-26" vervangen door "takken 21-22".

- Voor de aan een beleggingsfonds verbonden verzekeringen, wordt de omschrijving

"takken 23-26" vervangen door "tak 23".

C. Bijlagen C1 en C2 van de mededeling D. 104. (enkel in de franse versie)

C1. Kosten : vervangen in IV : code 059 door code 075.

vervangen in V : code 075 door code 076.

C2. Kosten : vervangen in X : code 085 door code 089.

III. RENDABILITEIT.



3.-

Overigens komen de kolommen betreffende de groepen van produkten die onder de

rendabiliteit vallen, niet meer op donkere achtergrond in de "elektronische rapportering"

tot uiting.Wij stellen er dan ook prijs op te benadrukken dat er geen sprake is van enige

beginselwijziging en dat de bedoelde groepen van produkten overeenstemmen met de

kolommen (1) + (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) van de basisstatistiek.

IV. BORDEREL.

De handtekening van de actuaris zal niet meer op het einde van de tabellen D1, D2 en T

moeten vermeld worden en deze van de lasthebber (de bestuurder van de onderneming of

zijn afgevaardigde) zal niet meer onder tabel T moeten vermeld worden.

Nochtans, bij het verzenden van de statistieken aan de Controledienst, zullen de

ondernemingen een borderel toevoegen (cfr. bijlage A4).

Ze zullen er voor zorgen dat dit borderel door het ondernemingshoofd of zijn

afgevaardigde alsook door de actuaris (tabellen D1 en D2) ondertekend wordt.
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V. OVEREENSTEMMING TUSSEN DE JAARREKENING EN DE STATISTIEKEN

Gelet op het feit dat de overeenstemmingstesten tussen de jaarrekening en de statistieken niet

blokkerend zullen zijn tot op het ogenblik van het van kracht worden van de nieuwe schema's

van de jaarrekening, worden de ondernemingen verzocht zelf de door het systeem vermelde

discordanties te verbeteren of te verduidelijken.

VI. TOEZENDING VAN DE DOCUMENTEN AAN DE CONTROLEDIENST.

1) De tabellen A1, A2 en A3 moeten aan de Dienst op het zelfde tijdstip als de

jaarrekening worden toegezonden maar uiterlijk op 30 juni van het boekjaar dat volgt

op het boekjaar waarop deze statistieken betrekking hebben.

2) De andere tabellen moeten uiterlijk op 30 juni van het boekjaar dat volgt op het

boekjaar waarop deze statistieken betrekking hebben, aan de Dienst worden

toegezonden.

De Voorzitter,

J.-M. DELPORTE.



BIJLAGE A.1.

 VERZEKERINGEN NIET VERBONDEN MET EEN

BELEGGINGSFONDS (*)

I   INDIVIDUELE VERZEKERINGEN

A.  Statistiekstaat

1. Takken 21-22 : (1)

2. Tak 26 : (2)

3. Aanvullende verzekeringen ( takken 21-22 ) : (3)

B. Rendabiliteit

I. Takken 21-22 -26 : (1) + (2)

II. Aanvullende verzekeringen ( takken 21-22 ) : (3)

II   GROEPSVERZEKERINGEN

A. Statistiekstaat

4. Takken 21--22 : (4)

5. Aanvullende verzekeringen ( takken 21-22 ) : (5)

B. Rendabiliteit

III. Takken 21--22 : (4)

IV. Aanvullende verzekeringen ( takken 21-22 ) : (5)

 VERZEKERINGEN  VERBONDEN MET EEN

BELEGGINGSFONDS (*)

I   INDIVIDUELE VERZEKERINGEN

A. Statistiekstaat

6. Tak 23 : (6)

B. Rendabiliteit

V. Tak 23 : (6)

II   GROEPSVERZEKERINGEN

A. Statistiekstaat

7. Tak 23 : (7)

B. Rendabiliteit

VI Tak 23 : (7)

(*) de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de cijfers die in de kolommen van tabellen A1 en A2

vermeld zijn
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Tak 27 voor rekening van derden (*)

A. Statistiekstaat

8. Tak 27  (voor rekening van derden) : (8)

B. Rendabiliteit

VII. Tak 27 (voor rekening van derden) : (8)

(*) de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de cijfers die in de kolommen van tabel A3 vermeld

zijn



BIJLAGE A.2.

TABELLEN A1 en A2

OMSCHRIJVING Code

--------------------------------

(Uitsplitsing van de jaar-

 rekening--hoofd..II,afd..II)

--------------------------------

I. PREMIES EN BIJKOMENDE KOSTEN  ( I  = 1.1 + 1.2 )

1.1. uitgegeven en nog uit te geven premies 002+004-005

1.2. polis- en bijvoegselkosten 006

II. PRESTATIES, TERUGWINNING EN SCHADE-

BEHEER ( II = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 )

2.1. rechtstreekse prestaties aan de begunstigden 032+062

2.2. externe schaderegelingskosten 033

2.3. interne schaderegelingskosten (149)-(148)

2.4. terugwinning van de technische kosten 021

III. TECHNISCHE PROVISIES (VOORZIENINGEN) EN GESCHATTE

TERUGWINNING ( III = - 3.1.A + 3.1.Z. - 3.2.A. + 3.2.Z.

- 3.3.T.a + 3.3.T.b. - 3.4.T.a + 3.4.T.b. + 3.5.A. - 3.5.Z.

- 3.6A. + 3.6.Z. )

3.1. wiskundige provisies (waarvan provisies voor verdeelde en

niet toegekende winstdeling met uitzondering van de

dotaties van het boekjaar)

3.1.A. op 31/12/(t-1) (*) 047

3.1.Z. op 31/12/(t) (*) 046

(*) t : boekjaar van de jaarrekening

t -1 : vorig boekjaar
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TABELLEN   A1   en   A2

  OMSCHRIJVING Code

--------------------------------

(Uitsplitsing van de jaar-

 rekening--hoofd..II,afd..II)

--------------------------------

3.2. provisies voor nog uit te keren bedragen

3.2.A. op 31/12/(t-1) (*) 041

3.2.Z. op 31/12/(t) (*) 040

3.3.T overgebrachte wiskundige provisies en overgebrachte

provisies voor nog uit te keren bedragen (externe)

3.3.T.a a. ontvangen 056

3.3.T.b b. afgestaan 055

3.4.T overgebrachte wiskundige provisies en overgebrachte

provisies voor nog uit te keren bedragen (interne)

3.4.T.a a. ontvangen -----

3.4.T.b b. afgestaan -----

3.5. raming van de terugwinning van technische kosten

3.5.A. op 31/12/(t-1) (*) 024

3.5.Z. op 31/12/(t) (*) 023

3.6. reconstitutiefonds  (**)

   3.6.A. op 31/12/(t-1) (*) 050

   3.6.Z. op 31/12/(t) (*) 049

IV. ANDERE TECHNISCHE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

( IV = 4.1.-4.2. )

4.1. andere technische kosten 065

4.2. andere technische opbrengsten (    )

V. DOTATIES EN WINSTDELING

( V = 5.1. + 5.2. )

5.1. dotaties van het boekjaar aan de provisies voor

winstdeling 058

5.2. dotaties aan het reservefonds van het beheer

"wettelijke pensioenen" 059

(*) t : boekjaar van de jaarrekening

     t -1 : vorig boekjaar

(**) alleen voor de individuele verzekeringen niet verbonden

       met een beleggingsfonds

TABELLEN A1 en A2

OMSCHRIJVING Code

--------------------------------
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(Uitsplitsing van de jaar-

 rekening--hoofd..II,afd..II)

--------------------------------

VI. COMMISSIELONEN EN ACQUISITIEKOSTEN

( VI = 6.1. + 6.2. )

6.1. commissielonen ( 6.1. = 6.1.1. - 6.1.2. + 6.1.3. )

6.1.1. toegekende commissielonen (068)+(069)

6.1.2. op de actiefzijde geboekte toegekende

commissielonen 070

6.1.3. afschrijving van de op de actiefzijde geboekte

commissielonen 071

6.2. acquisitiekosten (6.2. = 6.2.1. - 6.2.2. + 6.2.3. )

6.2.1. acquisitiekosten (149)-(148)

6.2.2. op de actiefzijde geboekte acquisitiekosten (    )

6.2.3. afschrijving van de op de actiefzijde geboekte

acquisitiekosten (    )

S1 BRUTO SALDO VAN DE VERZEKERINGSACTIVITEIT

( S1 = I - II - III - IV - V - VI )

VII. BEHEERSKOSTEN  ( VII = 7 )

7.beheerskosten (149)-(148)

S2  BRUTO SALDO VOOR FINANCIELE OPBRENGST

( S2 = I - II - III - IV - V - VI - VII )



4

TABELLEN A1 en A2

OMSCHRIJVING Code

--------------------------------

(Uitsplitsing van de jaar-

 rekening--hoofd..II,afd..II)

--------------------------------

VIII.BELEGGINGSOPBRENGSTEN

( VIII = 8.1. + 8.2. + 8.3. + 8.4. )

8.1. opbrengsten van deelnemingen en andere beleggingen (144)

8.2. terugwinning van waardecorrecties op de beleggingen (154)

8.3. meerwaarde op de realisatie (162)

8.4. niet gerealiseerde meerwaarden (*) (  )

IX. BELEGGINGSKOSTEN

( IX = 9.1. + 9.2. + 9.3. +  9.4. +  9.5. )

9.1. interestlast (145)

9.2. beheerskosten van de beleggingen (149)-(148)

9.3. waardecorrecties op de beleggingen (157)

9.4. minderwaarden op de realisatie (165)

9.5. niet gerealiseerde minderwaarden (*) (  )

S3  BRUTO TECHNISCH-FINANCIEEL SALDO

( S3 = I - II - III - IV - V - VI - VII + VIII - IX )

X. AFGESTANE HERVERZEKERING  ( X = 10)

10. saldo van de herverzekering 115-130

S4  NETTO TECHNISCH-FINANCIEEL SALDO

( S4 = I - II - III - IV - V - VI - VII + VIII - IX + X )

PM : wijziging van de zillmeringswaarde

(*) alleen voor de individuele verzekeringen verbonden  met een beleggingsfonds

TABELLEN A1 en A2

XI. TOEKENNING VAN NIET-TECHNISCHE INKOMSTEN (na aftrek van 

lasten) AAN DE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPRODUKTEN
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XII.TOEKENNING VAN NIET-GEREALISEERDE MEERWAARDEN OP 

BELEGGINGEN AAN DE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGS-

PRODUKTEN (*)

XIII. TOEKENNING VAN NIET-GEREALISEERDE MINDERWAARDEN OP 

BELEGGINGEN AAN DE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGS-

PRODUKTEN (*)

                            TABEL A3

OMSCHRIJVING Code

--------------------------------

(Uitsplitsing van de jaar-

 rekening--hoofd..II,afd..II)

--------------------------------

1. ontvangen vergoeding (    )

2. betaalde commissielonen (068+069)

3. acquisitiekosten (149)-(148)

4. beheerskosten (149)-(148)

SA3      SALDO (SA3  =  1- 2 - 3 - 4 )

     ( * )  niet invullen voor de verzekeringen verbonden met een beleggingsfonds



BIJLAGE A.3.

Overeenstemming tussen de gewijzigde bijlage A2 en de bijlage bij mededeling D.104

Gewijzigde bijlage A2 Bijlage A bij mededeling D.104

Code Omschrijving Code Omschrijving

3.1.A. op 31/12/(t-1) 3.1.1. begin boekjaar

3.1.Z. op 31/12/t 3.1.2. einde boekjaar

3.2.A. op 31/12/(t-1) 3.2.1. begin boekjaar

3.2.Z. op 31/12/t 3.2.2. einde boekjaar

3.3.T. overgebrachte wiskundige

provisies en overgebrachte

provisies voor nog uit te keren

bedragen (externe)

3.3. overgebrachte wiskundige provisies

en overgebrachte provisies voor nog

uit te keren bedragen (externe)

3.3.T.a. ontvangen 3.3.1. ontvangen

3.3.T.b. afgestaan 3.3.2. afgestaan

3.4.T. overgebrachte wiskundige

provisies en overgebrachte

provisies voor nog uit te keren

bedragen (interne)

3.4. overgebrachte wiskundige provisies

en overgebrachte provisies voor nog

uit te keren bedragen (interne)

3.4.T.a. ontvangen 3.4.1. ontvangen

3.4.T.b. afgestaan 3.4.2. afgestaan

3.5.A. op 31/12/(t-1) 3.5.1. begin boekjaar

3.5.Z. op 31/12/t 3.5.2. einde boekjaar

3.6.A. op 31/12/(t-1) 3.6.1. begin boekjaar

3.6.Z. op 31/12/t 3.6.2. einde boekjaar

Opmerking : De gewijzigde codenummers en omschrijvingen zijn in vette letters vermeld




