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De invoering van het nieuw reglementair kader voor verze-
kerings‑ en herverzekeringsondernemingen (solvabiliteit II) 
op 1 januari 2016 vormt een grote uitdaging voor zowel  
de sector als de toezichthouder. De risicogebaseerde aan-
pak van solvabiliteit  II kan een significante impact heb-
ben op het bedrijfsmodel van de verzekeringsonderne-
mingen. Zo zou een versterking van het eigen vermogen 
vereist kunnen zijn om aan de nieuwe kapitaalvereisten 
te voldoen. Een ander aandachtspunt betreft de ontwik-
keling en tenuitvoerlegging van de noodzakelijke proces-
sen en procedures om aan de vereisten van solvabiliteit II 
te voldoen. Verder zal de toezichthouder ook zijn prak-
tijken moeten herzien om de risicogebaseerde aanpak 
te kunnen incorporeren in zijn dagelijks toezicht en 
om ten volle gebruik te kunnen maken van de nieuwe 
rapporteringen.

De inwerkingtreding van solvabiliteit II betekent het einde 
van een lang wetgevend proces. In 2014 werd een finaal 
akkoord bereikt over de herziening van de solvabiliteit 
II‑richtlijn (1) (via de zogenaamde omnibus  II‑richtlijn (2)), 
wat de weg vrijmaakte voor de ontwikkeling van de 
Gedelegeerde Verordening door de Europese Commissie 

en van technische uitvoeringsnormen en richtsnoeren 
door de Europese autoriteit voor Verzekeringen en 
Bedrijfspensioenen (European Insurance and occupational 
Pensions authority, EIoPa). In de loop van 2015 werd de 
solvabiliteit  II‑richtlijn, als gewijzigd bij de omnibus  II‑
richtlijn, omgezet in een Belgische wet (hierna de 
solvabiliteit  II‑wet genoemd). na afloop van een 
comply‑or‑explain‑procedure werd de overgrote meer-
derheid van de EIoPa‑richtsnoeren bekrachtigd door 
de Bank en vervolgens omgezet in circulaires of interne 
procedures.

De voorbereidende werkzaamheden in het kader van 
solvabiliteit II leidden ook tot een diepgaande herziening 
van het bestaand regelgevend kader voor het prudentieel 
toezicht op de verzekerings‑ en herverzekeringsonder-
nemingen. Het koninklijk besluit op de jaarrekening 
van de verzekerings‑ en herverzekeringsonderneming 
verwijst voor de berekening van de technische voorzie-
ningen naar bepalingen van solvabiliteit I. aangezien het 
solvabiliteit  I‑kader verdwijnt, worden deze bepalingen 
opgenomen in het koninklijk besluit zelf. Verder worden 
er nieuwe bepalingen betreffende het aanleggen van 
de aanvullende voorziening leven (’knipperlichtreserve’) 
geïntroduceerd. Het koninklijk besluit betreffende de 
levensverzekeringsactiviteit werd in overeenstemming 
gebracht met de bepalingen van de solvabiliteit II‑wet en 
bepaalde secties inzake consumentenbescherming wer-
den afgescheiden. Er werd een nieuw koninklijk besluit 
betreffende winstdeling opgesteld, dat zowel rekening 

In dit hoofdstuk wordt met ’Solvabiliteit II-wet’ bedoeld de wet die de Europese Solvabiliteit II-richtlijn, als gewijzigd bij 
de Omnibus II-richtlijn, in Belgisch recht omzet. Voor de eenvoud wordt de term ’Solvabiliteit II-wet’ gebruikt, ook al gaat 
het op de datum van afsluiting van dit Verslag om een ontwerp dat nog besproken dient te worden in het Parlement. 
Sommige van de bepalingen die in dit Verslag zijn opgenomen, kunnen dus nog gewijzigd worden, te meer omdat de 
uitvoeringsbesluiten nog in de ontwerpfase zijn.

D.  Verzekeringen

(1) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings‑ en herverzekeringsbedrijf (solvabiliteit II).

(2) Richtlijn 2014/51/Eu van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de 
Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (Eu) nr. 1094/2010 en (Eu) nr. 1095/2010 
wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese 
autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten) betreft.

1. Inleiding
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houdt met de winstgevendheid als met de solvabiliteit van 
de onderneming en dat de Bank machtigt om de winstde-
ling in bijzondere gevallen te beperken.

Gelet op het grote volume aan nieuwe regelgeving dat 
in voege treedt in 2016, bestaat er een significant ope-
rationeel risico voor zowel de verzekeringssector als de 
Bank. Zullen alle ondernemingen voldoen aan de nieuwe 
wettelijke vereisten ? Zijn er adequate procedures op-
gesteld ? Zullen de ondernemingen de kwalitatieve en 
kwantitatieve rapportering kunnen afleveren ? En zal de 
kwaliteit van deze rapporten toereikend zijn ? De eerste 

rapporteringen, die afgeleverd werden in de voorberei-
dende fase, toonden aan dat voor tal van ondernemingen 
significante vooruitgang is vereist.

In paragraaf  2 van dit hoofdstuk wordt een beknopt 
overzicht gegeven van de verzekeringsondernemingen 
en –groepen die actief zijn in België. Vervolgens wordt de 
kwalitatieve en kwantitatieve voorbereiding van de sector 
op solvabiliteit II besproken. In de vierde paragraaf komt 
de opvolging van enkele prioritaire risico’s aan bod en tot 
slot worden de belangrijkste regelgevende initiatieven van 
de Bank overlopen.
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2. Cartografie van de sector

2.1 Verzekeringsondernemingen

Eind 2015 oefende de Bank toezicht uit op 91  ver-
zekeringsondernemingen, herverzekeringsonderne-
mingen, borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke 
openbaarvervoermaatschappijen die hun eigen voer-
tuigenpark verzekeren. Er is sprake van een geleidelij-
ke maar duidelijke daling in het aantal ondernemingen 
onder toezicht ten opzichte van eind 2012, waar dit 
aantal nog 113 bedroeg. Deze daling is in hoofdzaak 
te wijten aan fusies en stopzetting van activiteiten 
ten gevolge van de overdracht van portefeuilles (circa 
¾  van de daling). De uitdoving van verzekeringsver-
plichtingen en de omvorming van ondernemingen 
naar Belgisch recht tot bijkantoren van verzekerings-
ondernemingen uit andere lidstaten van de EER ver-
klaren ongeveer ¼ van de daling.

2.2 Verzekeringsgroepen

Eind 2015 stonden 17  Belgische verzekeringsgroepen 
onder toezicht van de Bank. acht van deze groepen 
hebben enkel deelnemingen in Belgische verzekerings-
ondernemingen (nationale groepen) ; de overige negen 
verzekeringsgroepen hebben deelnemingen in ten minste 
één buitenlandse verzekeringsonderneming (internatio-
nale groepen). onder solvabiliteit  II treedt de Bank voor 
elk van deze groepen op als groepstoezichthouder ; in 
deze hoedanigheid ontvangt zij specifieke rapporterin-
gen, die de basis vormen voor het prudentieel toezicht op 
groepsniveau.

om het groepstoezicht te vergemakkelijken moeten de toe-
zichthouders van grensoverschrijdende groepen samenwer-
ken in colleges van toezichthouders. Deze colleges zorgen 
ervoor dat de samenwerking, de informatie‑uitwisseling en 

 

Tabel 4 VERLOOP VAN HET AANTAL ONDER TOEZICHT  
STAANDE ONDERNEMINGEN (1)

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

Actieve 
verzekeringsondernemingen  . . . 87 83 80 75

In run‑off geplaatste 
verzekeringsondernemingen  . . . 9 8 4 3

Herverzekeringsondernemingen 1 1 1 1

Overige (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 14 12 12

Totaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 106 97 91

 

Bron :  NBB.
(1) Daarnaast oefende de Bank eind 2015 ook prudentieel toezicht uit 

op 10 bijkantoren van ondernemingen naar het recht van een andere 
EER‑lidstaat, dat evenwel beperkt bleef tot de controle van de naleving 
van de witwasregeling.

(2) Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen.

 

 

Tabel 5 BELGISCHE VERZEKERINGSGROEPEN ONDER 
TOEZICHT VAN DE BANK

Belgische nationale groepen
 

Belgische internationale groepen
 

Alleasehold

AMMA Verzekeringen

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Federale Verzekeringen

Fork Capital

Securex

Vitrufin

Ageas SA / NV

Argenta Assuranties

Aviabel

Belfius Verzekeringen

Credimundi

Integrale

KBC Verzekeringen

PSH

Trade Credit Re Insurance 
Company

 

Bron :  NBB.
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de onderlinge raadpleging tussen de toezichthoudende au-
toriteiten van de lidstaten van de EER effectief ten uitvoer 
worden gelegd, teneinde de convergentie van de besluiten 
en toezichtsactiviteiten te bevorderen. De oprichting en 
werking van de colleges berust op coördinatieregelingen 
tussen de betrokken toezichthouders. 

In 2015 werden voor elk van de Belgische internationa-
le groepen coördinatieregelingen overeengekomen met 
de betrokken toezichthouders. Daarnaast werden er 
ook coördinatieregelingen ondertekend voor verzeke-
ringsgroepen met hoofdzetel in een andere lidstaat van 
de EER die een Belgische dochteronderneming hebben.

 

Tabel 6 COLLEGES BIJ DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN ONDER TOEZICHT VAN DE BANK

Met de Bank als groepstoezichthouder
 

Met de Bank als betrokken toezichthouder
 

Ageas SA / NV

Argenta Assuranties

Aviabel

Belfius Verzekeringen

Credimundi

Integrale

KBC Verzekeringen

PSH

Trade Credit Re Insurance Company

Allianz Allianz Benelux

Euler Hermes

AXA AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Touring Verzekeringen

Assurances du Crédit Mutuel Partners Verzekeringen

Delta Lloyd Delta Lloyd Life

Generali Generali Belgium

Europ Assistance Belgium

Munich Re D.A.S.

Ergo Insurance

DKV Belgium

NN NN Insurance Belgium

NN Insurance Services Belgium

Baloise Group (1) Baloise Belgium

Euromex

Bron : NBB.
(1) De coördinatieregelingen worden in de loop van 2016 ondertekend.
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3.1 algemeen kader

2015 was een belangrijk jaar voor de voorbereiding op de 
inwerkingtreding van solvabiliteit II. De onzekerheden die 
gepaard gingen met de invoering van de solvabiliteit  II‑
richtlijn in Europa, zette EIoPa ertoe aan om in septem-
ber 2013 richtsnoeren ter voorbereiding van solvabiliteit II 
te publiceren. Deze werden eind 2013 door de Bank 
bekrachtigd en omgezet in de volgende circulaires ter 
voorbereiding van solvabiliteit II :
– De circulaire betreffende de vereisten inzake de pros-

pectieve beoordeling van de eigen risico’s ;
– De circulaire betreffende de vereisten inzake de preap-

plicatie voor het gebruik van een intern model ;
– De circulaire betreffende de vereisten inzake het 

governancesysteem ;
– De circulaire betreffende de vereisten inzake het indie-

nen van informatie bij de Bank.

In 2014 werden deze circulaires ten uitvoer gelegd door de 
ondernemingen en in 2015 werden zowel de tenuitvoerleg-
ging als het verloop van de voorbereidingen op solvabiliteit II 
door de Bank opgevolgd en geanalyseerd. In aansluiting hier-
op publiceerde de Bank in de loop van 2015, na hierover een 
consultatie te hebben georganiseerd, tal van circulaires om 
de verzekeraars de nodige voorbereidingen te helpen treffen. 
Er werden onder andere twee extra circulaires gepubliceerd : 
één over de aanvullende vereisten inzake het indienen van 
informatie bij de Bank en één over de vereenvoudiging van 
de solvabiliteit I‑rapportering tijdens de voorbereidende fase.

3.2 Evaluatie van de kwalitatieve 
voorbereiding

uit de verschillende contacten van de Bank met de ver-
zekeringssector bleek dat de voorbereiding van de ver-
zekeringsondernemingen tot midden 2014 hoofdzakelijk 

gericht was op de ontwikkeling van interne modellen en 
op de andere meer financiële en kwantitatieve aspecten 
van de solvabiliteit  II‑vereisten. tijdens het verslagjaar 
werden ook de ontwikkelingen inzake de beoordeling 
van de solvabiliteitsbehoeften en de governance van 
nabij gevolgd.

onder solvabiliteit  II moeten de ondernemingen, als in-
tegraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie, hun eigen 
solvabiliteitsbehoeften regelmatig beoordelen in het licht 
van hun specifiek risicoprofiel (own Risk and solvency 
assessment, oRsa). In 2014 onderzocht de Bank voor 
een aantal ondernemingen, aan de hand van een kwa-
litatief beoordelingsmodel, in welke mate hun interne 
processen hierop voorbereid zijn. In 2015 werden de 
aandachtspunten die uit deze beoordeling naar voor 
kwamen opgevolgd en werd de beoordeling bijgewerkt 
op basis van nieuwe elementen uit de oRsa‑verslagen. 
Daarnaast besteedde de Bank tijdens het verslagjaar 
specifieke aandacht aan de lagerenteomgeving. Zo werd 
aan de grote verzekeringsondernemingen gevraagd om 
hun solvabiliteitspositie ook te evalueren in een scenario 
waarin de risicovrije rentecurve, die gehanteerd wordt 
voor de waardering van de verzekeringsportefeuille, na 
20  jaar niet naar een rentevoet van 4.2 % convergeert, 
maar naar een lagere, marktconsistente rentevoet.

naast de opvolging van de ontwikkeling van de oRsa 
vroeg de Bank in 2014 eveneens aan alle verzekeringson-
dernemingen om hun governancesysteem te toetsen aan 
de vereisten van solvabiliteit II en een actieplan op te stel-
len om de eventuele tekortkomingen weg te werken vóór 
de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevingskader. 
Hiermee wilde de Bank de verzekeringsondernemingen 
attent maken op een aantal punten op het vlak van go-
vernance onder solvabiliteit  II. De resultaten van deze be-
vraging werden in 2014 en 2015 geanalyseerd, waarna de 
bevindingen aan de ondernemingen werden overgemaakt.

3. Voorbereiding op solvabiliteit II
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over het algemeen werd vastgesteld dat er bij de verze-
keringsondernemingen geen onoverkomelijke problemen 
waren die de naleving van de vereisten van solvabiliteit  II 
betreffende governance in de weg konden staan. Van 
bepaalde ondernemingen werden toch bijkomende inspan-
ningen gevraagd om de conformiteit te verzekeren. Een 
vaak terugkerend pijnpunt was de gebrekkige aandacht 
van de ondernemingen voor de beleidsdocumenten m.b.t. 
de deskundigheids‑ en betrouwbaarheidsvereisten. De 
verzekeringsondernemingen dienen uitdrukkelijker stil te 
staan bij onder andere de situaties die aanleiding geven tot 
een herbeoordeling en bij de procedures voor de beoorde-
ling van het overig relevant personeel. In veel gevallen werd 
de verzekeringsondernemingen ook gevraagd erop toe te 
zien dat de actuariële functie over voldoende middelen 
beschikt om haar taken op een passende en onafhankelijke 
wijze uit te oefenen. Bovendien dient de actuariële functie 
ook op groepsniveau naar behoren ingericht te zijn. Een 
ander aandachtspunt is de vereiste om binnen de onderne-
ming een persoon aan te stellen met algehele verantwoor-
delijkheid voor de uitbestede sleutelfuncties.

3.3 Evaluatie van de kwantitatieve 
voorbereiding

De Bank verwacht dat de verzekeringsondernemingen en 
‑groepen adequate systemen en procedures ontwikkelen om 
informatie van hoogstaande kwaliteit te kunnen leveren voor 
prudentiële doeleinden. De inlichtingen die hierover tijdens 
de voorbereidende fase werden verstrekt, stellen de Bank in 
staat om de geboekte vooruitgang en de kwaliteit van de 
informatie te onderzoeken en te beoordelen.

De Bank besliste dat de jaarlijkse en trimestriële kwan-
titatieve rapporteringstemplates (Quantitative Reporting 
templates, QRt) voor het jaar  2014 en voor het derde 
kwartaal van  2015 door alle Belgische verzekeringsonder-
nemingen en –groepen moesten worden afgeleverd. Voor 
kleine ondernemingen en groepen beperkte de Bank echter 
de omvang van de rapportering. De definitieve versie van de 
rapporteringtemplates zal de basis vormen voor de perio-
dieke risicoanalyses die door de Bank worden uitgevoerd en 
zullen een dieper inzicht geven in de solvabiliteits‑ en finan-
ciële positie onder solvabiliteit II. Voor de analyse van de QRt 
kon de Bank eveneens steunen op de bijzondere verslagen 
die door de erkende revisoren werden opgesteld.

3.3.1 Kwantitatieve rapportering door 
verzekeringsondernemingen

Het overgrote deel van de ondernemingen slaagde erin 
hun QRt voor 2014 te rapporteren. om verschillende 

redenen slaagden zes ondernemingen hier niet in. Zo zou-
den sommige van deze ondernemingen vóór de inwer-
kingtreding van solvabiliteit  II van de markt verdwijnen, 
terwijl andere wegens hun beperkte omvang aan bijzon-
dere bepalingen zijn onderworpen, waardoor rapporteren 
tijdens de voorbereidende fase niet relevant was. Bij en-
kele ondernemingen was tijdens de rapporteringsperiode 
een strategische heroriëntering aan de gang, waardoor ze 
nalieten te rapporteren. De verzekeringsondernemingen 
die niet of met veel vertraging rapporteerden werden 
hierover aangesproken en worden van nabij opgevolgd.

Eind november 2015 ontving de Bank eveneens de QRt 
voor het derde kwartaal van 2015. Deze cijfers tonen 
een positief verloop van de operationele paraatheid sinds 
de eerste rapportering van de QRt. Wat betreft de rap-
portering van de QRt voor het derde kwartaal van 2015, 
rapporteerden 79 % van de ondernemingen tijdig of bin-
nen een week na de uiterste datum, terwijl dit tijdens de 
eerste rapportering van de QRt slechts voor 50 % van de 
ondernemingen het geval was.

3.3.2 Kwantitatieve rapportering door 
verzekeringsgroepen

De verplichting om de jaarlijkse en trimestriële kwan-
titatieve rapporteringstemplates te verstrekken tij-
dens de voorbereidende fase gold eveneens voor alle 
Belgische verzekeringsgroepen. De uiterste datum voor 
de groepsrapportering over het boekjaar  2014 werd 
vastgelegd op 15 juli 2015. Van de 17 geïdentificeerde 
verzekeringsgroepen rapporteerden er slechts  11. Eén 
verzekeringsgroep zou vóór de inwerkingtreding van 
solvabiliteit  II haar enige verzekeringsdochter absor-
beren, waardoor een groepsrapportering niet relevant 
was. De meeste groepen die rapporteerden, deden dit 
tijdig ; slechts één groep rapporteerde meer dan een 
maand na de uiterste datum.

De rapportering door verzekeringsgroepen lag, in re-
latieve aantallen, beduidend lager dan bij de verzeke-
ringsondernemingen. De groepen die niet of laattijdig 
rapporteerden werden hierover aangesproken en worden 
van nabij opgevolgd voor wat de verdere ontwikkeling 
van de onderliggende systemen en procedures betreft. 
De Bank verwacht immers ook van verzekeringsgroepen 
dat ze correct en tijdig rapporteren. Begin 2016 ontving 
de Bank de groepsrapportering voor het derde kwartaal 
van 2015, op basis waarvan een nieuwe evaluatie van de 
operationele paraatheid van de groepen plaatsvond.

De Bank besliste de verplichting om te rapporteren 
tijdens de voorbereidende fase uit te breiden tot de 



Verzekeringen ❙ VooRBEREIDInG oP solVaBIlItEIt II ❙ 277

volledige markt en deze niet te beperken tot de verzeke-
ringsondernemingen en ‑groepen die voor het verstrek-
ken van informatie aan nationale bevoegde autoriteiten 
onder de EIoPa‑richtsnoeren vallen. Hiermee rekening 
houdend en gelet op de omvang en operationele 
complexiteit van de rapportering, is de Bank voorzich-
tig positief over de operationele paraatheid van de 
Belgische verzekeringsondernemingen en ‑groepen. Van 
de ondernemingen die er niet in slaagden om (tijdig) te 
rapporteren worden significante verbeteringen verwacht 
voor de volgende rapporteringscycli.

3.3.3 Resultaten van de inhoudelijke analyse 
van de kwantitatieve rapportering

De voorbereidende fase was aanvankelijk zo opgezet dat 
de nadruk kwam te liggen op het operationele aspect 
van de rapportering en niet zozeer op de kwaliteit van de 
verstrekte informatie. De publicatie van de resultaten van 
de EIoPa‑stresstest eind november 2014 – uitgevoerd op 
de gegevens van eind 2013 – en de verdere verslechtering 

van de macro‑economische omstandigheden voor de ver-
zekeraars sinds eind 2013 zetten EIoPa en de nationale 
toezichthouders er evenwel toe aan een uitgebreidere en 
meer diepgaande analyse uit te voeren van de impact van 
de huidige economische omstandigheden en de mate 
waarin de sector voorbereid is op solvabiliteit  II. De QRt 
vormden een belangrijk onderdeel van deze analyse.

De Bank heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de gege-
vens tijdens de voorbereidende fase onvoldoende was en 
volgt dit verder op met de betrokken ondernemingen. 
algemeen dient de kwaliteit van de rapportering sig-
nificant te verbeteren om te voldoen aan de wettelijke 
vereisten van solvabiliteit  II en om bruikbaar te zijn voor 
prudentiële doeleinden.

De Bank ging in dialoog met de verzekeringsondernemin-
gen die tijdens de voorbereidende fase een solvabiliteits-
ratio onder het reglementair vereiste minimum (100 %) 
rapporteerden. Er werd bekeken welke maatregelen er 
getroffen konden worden om hun solvabiliteitspositie 
te herstellen vóór de eigenlijke inwerkingtreding van 

Grafiek 7 RAPPORTERING QRT DOOR VERZEKERINGSONDERNEMINGEN
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Bron : NBB.
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solvabiliteit  II. Er werden verschillende types prudenti-
ele acties ondernomen, bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om, na goedkeuring door de Bank, gebruik te maken 
van bepaalde overgangsbepalingen of parameters die 
specifiek zijn voor de onderneming, een aanpassing 
van de herverzekeringsstructuur, het reduceren van de 
rentegaranties, het de‑risken van de activaportefeuille of 
de versterking van het kapitaal. Gezien de lage kwaliteit 
van de gegevens, werd deze aanpak bovendien uitge-
breid tot alle ondernemingen met een solvabiliteitsratio 
van minder dan 120 % of waarvoor er sinds de rappor-
tering nieuwe gebeurtenissen hadden plaatsgevonden 
die ertoe konden leiden dat de solvabiliteitsratio in de 
gevarenzone zou terechtkomen.

De aanpak was er voornamelijk op gericht om voor deze 
ondernemingen een actieplan op te stellen dat, mits het 
succesvol ten uitvoer zou worden gelegd, ertoe zou lei-
den dat ze bij aanvang van het nieuwe regime voldoende 
solvabel zouden zijn. Het valt uiteraard niet uit te sluiten 
dat er – ondanks deze proactieve aanpak – toch nog 
ondernemingen met onvoldoende solvabiliteit zouden 
zijn, bijvoorbeeld omdat de geplande acties (nog) niet vol-
ledig werden uitgevoerd of omdat veranderende macro‑
economische omstandigheden de solvabiliteitsratio sterk 
negatief hebben beïnvloed.

uit een overzicht van de tijdens de voorbereidende fase 
gerapporteerde solvabiliteitsratio’s voor het jaar  2014 
blijkt dat deze voor 8 ondernemingen minder dan 100 % 
bedraagt. Daarnaast rapporteerden 8 ondernemingen 
een solvabiliteitsratio tussen 100 % en 120 %. Hoewel 
er voor bepaalde individuele ondernemingen belangrijke 

solvabiliteitstekorten zijn, is het tekort op het niveau van 
de markt beperkt. Het solvabiliteitstekort van de 8 onder-
nemingen met een tekort stemt overeen met 1,6 % van 
het solvabiliteitskapitaalvereiste van de markt. De solvabi-
liteitsratio van de markt bedraagt 190 %.

In oktober van dit verslagjaar werd aan EIoPa een over-
zicht bezorgd van de opvolging van en acties ten aanzien 
van de ondernemingen met een solvabiliteitstekort en van 
de impact van de huidige marktomstandigheden op hun 
(toekomstige) solvabiliteitspositie.

3.4 Bijzondere aandachtspunten van 
de Bank

3.4.1 Interne modellen

In 2015 werden de aanvraagdossiers geanalyseerd van de 
verzekeringsondernemingen die een intern model wensen 
te gebruiken om hun reglementair kapitaalvereiste onder 
solvabiliteit II te berekenen.

als gevolg van de sinds 2010 uitgevoerde preapplicatie-
procedure is het aantal ondernemingen dat een intern 
model wil gebruiken sterk gedaald. De inspectieverslagen 
van de Bank hebben vijf verzekeringsondernemingen 
doen inzien dat ze moeilijk in staat zouden zijn om te 
voldoen aan de eisen van de Bank inzake interne model-
len, die gebaseerd zijn op de wettelijke vereisten. Deze 
ondernemingen hebben besloten hun preapplicatieproce-
dure stop te zetten, of hebben de geplande datum voor 
de indiening van hun dossier verdaagd.

In 2015 werden zeven aanvraagdossiers verwacht. naar 
aanleiding van de laatste contacten met de Bank kozen 
twee  ondernemingen ervoor om hun aanvraagdossier 
later in te dienen. Eén (nagenoeg) volledig dossier voor 
een intern model werd dan weer afgewezen. Er blijven 
dus vier ondernemingen over (twee volledige interne mo-
dellen en twee  gedeeltelijke interne modellen) waarvan 
het dossier werd aanvaard nadat bijkomende kapitaalver-
eisten en voorwaarden werden opgelegd. Die elementen 
werden meestal –  naargelang van de in het desbetref-
fende college gevolgde benadering – in een remediërings-
plan opgenomen dat de onderneming aan haar aanvraag-
dossier toevoegde. Bovendien werden eind  2015 twee 
nieuwe aanvraagdossiers ingediend. over die dossiers zal 
in 2016 een beslissing worden genomen. 

algemeen beschouwd blijkt een sleutelfactor voor suc-
ces erin te bestaan dat de ondernemingen zich bewust 
worden van de omvangrijke middelen die de ontwikkeling 

Grafiek 8 GERAPPORTEERDE SOLVABILITEITSRATIO’S VOOR 
HET JAAR 2014
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en validatie van interne modellen vergen en dat ze deze 
vroeg genoeg inplannen. Eén van de belangrijkste aan-
dachtspunten die in de analyses van de aanvraagdossiers 
naar voren kwam, was dat sommige dochteronderne-
mingen van buitenlandse verzekeringsgroepen hun op 
groepsniveau ontwikkeld intern model onvoldoende ken-
nen, waardoor ze zich het model niet voldoende eigen 
kunnen maken, en dat verscheidene ondernemingen de 
rol hebben onderschat die de nationale toezichthouders 
spelen in het besluitvormingsproces betreffende de goed-
keuring van het intern model van een groep. Daarnaast 
is de onafhankelijke validatie in de ondernemingen vaak 
niet kritisch genoeg ; zo worden de fundamentele keuzes 
aangaande de modellen onvoldoende in vraag gesteld. 
op het vlak van de risicotypes voldoet de modellering van 
het ’onderschrijvingsrisico leven’ doorgaans nog niet aan 
dezelfde kwaliteitsnormen als de modellering van andere 
risicotypes. ten slotte blijkt dat de tekortkomingen, die bij 
de interne modellen voor de berekening van het solvabi-
liteitskapitaalvereiste werden vastgesteld, in verscheidene 
gevallen eveneens een belangrijke impact hebben op de 
berekening van de technische voorzieningen binnen het 
nieuwe prudentiële regime (best estimate) en/of op het 
solvabiliteitskapitaalvereiste dat wordt bepaald aan de 
hand van de standaardformule (meer bepaald voor de 
levensverzekeringsactiviteiten).

3.4.2 Evaluatie best estimate

Evaluatie door de Bank

De beoordeling van het passende karakter van de techni-
sche voorzieningen overeenkomstig de nieuwe pruden-
tiële regeling eiste het afgelopen jaar het merendeel van 
de middelen van het inspectieteam op. Dit komt ener-
zijds door het belang van de bedragen van de technische 
voorzieningen op de balans van de verzekeringsonderne-
mingen – de best estimate vormt het leeuwendeel van 
de passiva van een verzekeringsonderneming en speelt 
een cruciale rol bij de bepaling van de solvabiliteit – en 
anderzijds door de duur van die verplichtingen in de 
tijd. Dit laatste element leidt onder meer tot complexe 
actuariële berekeningen die berusten op tal van hypo-
thesen, parameters en door de beleidsorganen van de 
verzekeringsonderneming overwogen acties, alsook tot 
een mate van onzekerheid die voldoende voorzichtig 
moet worden beoordeeld.

De onderzoeken van de inspectieteams hebben geleid tot 
een aanzienlijke verhoging van het bedrag van de techni-
sche voorzieningen van de beschouwde ondernemingen. 
Bovendien wijst de Bank, na de verschillende in 2015 uit-
gevoerde inspecties van de berekening van de technische 

voorzieningen, op verscheidene punten, waarbij ze, in 
het kader van de tenuitvoerlegging van solvabiliteit II, 
bijzondere aandacht zal besteden aan de opvolging van 
de correcte bijsturing door de ondernemingen.

ten eerste werd een grote discrepantie vastgesteld tussen 
de levens‑ en niet‑levensverzekeringsactiviteiten ; deze 
laatste leveren doorgaans minder problemen op als ge-
volg van de relatief korte duur van de verplichtingen en 
een goede algemene beheersing van het schaderegelings-
proces. Het tweede aandachtspunt is de vaak onjuiste 
toepassing van de prudentiële regels voor de contract-
grenzen, met betrekking tot het al dan niet in aanmerking 
nemen van de resultaten uit toekomstige activiteiten in 
de berekening van de technische voorzieningen. Voorts 
werd vastgesteld dat in de financiële projecties niet goed 
rekening werd gehouden met de kosten verbonden aan 
de verzekeringsverplichtingen en dat de risicomarge, dat 
is de marge die uit voorzichtigheid wordt toegepast boven 
de berekeningen inzake de best estimate, niet juist werd 
geraamd. De toepassing van andere dan de door EIoPa 
gepubliceerde actualiseringscurven doet eveneens pro-
blemen rijzen. De gebrekkige raming van de toekomstige 
winstdelingen in het licht van de verwachte evolutie van 
het rendement van de tegenover de technische voorzie-
ningen staande activa is het laatste aandachtspunt.

Ontwikkeling beoordelingsinstrument

In het kader van de toetsing van de best estimate heeft 
de Bank een specifieke rapportering uitgewerkt met 
betrekking tot de levensverzekeringsverrichtingen. Voor 
die rapportering moeten de verzekeraars alle cashflows 
meedelen die worden gebruikt om de best estimate te 
bepalen. andere gegevens moeten ook worden verstrekt, 
namelijk de cashflows waarmee de inventarisreserve van 
de desbetreffende verzekeringspolissen weer kan worden 
samengesteld alsook enkele algemene statistieken betref-
fende de volgende elementen : gemiddelde leeftijden, 
verzekerde bedragen, gemiddelde gewaarborgde ren-
tes, ... De door de verzekeraar meegedeelde cijfers zullen 
verschillende bewerkingen ondergaan om te komen tot 
een uitsplitsing van de best estimate in de verschillende 
bestanddelen ervan, een toetsing van de best estimate 
aan de inventarisreserves en een reeks coherentietests.

De door de ondernemingen meegedeelde gegevens moe-
ten het ook mogelijk maken de verzekeringsportefeuilles 
in kaart te brengen uitgaande van de voornoemde alge-
mene statistieken. Die verschillende elementen kunnen 
dan worden bestudeerd om een eerste oordeel uit te 
brengen over de geschiktheid en de conformiteit van de 
berekening van de best estimate. De conclusies van die 
eerste analyse zullen vervolgens worden gebruikt om na 
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te gaan of het nodig is die best estimate of een aantal van 
de bestanddelen ervan grondiger te onderzoeken.

tijdens het verslagjaar werden die gegevens een eerste 
maal verzameld bij 7 grote Belgische verzekeringson-
dernemingen. Voor die bedrijven werd de volledige rap-
portering op 31 december 2014 verwacht tegen uiterlijk 
eind 2015.

Evaluatie door externe experten

In het kader van de maatregelen ter voorbereiding op 
solvabiliteit II was het van essentieel belang dat de Bank 
voldoende vertrouwen kon hebben in de berekening 
van de best estimate door de ondernemingen. naast 
de inspecties die door de Bank zelf werden uitgevoerd, 
werd eveneens een beroep gedaan op externe actuariële 
experten om de kwaliteit en geschiktheid van de best 
estimate van de zeven grootste Belgische verzekeringson-
dernemingen te beoordelen. 

De externe experten spraken zich in hun rapport onder 
andere uit over de juistheid van het bedrag van de best 
estimate en het correcte gebruik van de data, hypothesen 
en modellen. Waar mogelijk werd ook de impact van de 
geïdentificeerde tekortkomingen gekwantificeerd. In de 

loop van juni 2015 werden de voorlopige conclusies voor-
gelegd aan het management van de betrokken verzeke-
ringsondernemingen en aan de Bank, waarna de laatste 
hand werd gelegd aan de rapporten.

De analyse van deze rapporten resulteerde in een aantal 
vaststellingen per onderneming. Deze werden samen met 
de vraag om een actieplan op te stellen, aan de individu-
ele ondernemingen overgemaakt. op basis van het actie-
plan zal de Bank de vooruitgang volgen. De onderlinge 
vergelijking van de individuele vaststellingen bracht een 
aantal uiteenlopende marktpraktijken en aandachtspun-
ten aan het licht, die verder zullen worden uitgediept 
aan de hand van horizontale analyses, om een verdere 
convergentie en harmonisatie te bevorderen.

De werkzaamheden van de externe experten worden 
beschouwd als een interessant toezichtsinstrument in 
het kader van de voorbereidende werkzaamheden op 
solvabiliteit  II. Ze hebben het mogelijk gemaakt aan een 
gerichte behoefte van de Bank te voldoen, zonder dat 
dit gepaard ging met een structurele verhoging van de 
werkingskosten. Deze opdracht zal op korte termijn niet 
herhaald worden ; de inschakeling van externe experten 
blijft wel een optie die in specifieke omstandigheden 
overwogen kan worden.
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4.1 Renterisico

De potentiële gevolgen van de langdurige lage rente zijn 
het belangrijkste financieel risico waarmee de verzeke-
ringsondernemingen geconfronteerd worden en blijven 
bijgevolg een aandachtspunt voor de Bank. Gelet op de 
fragiele macro‑economische situatie kan de extra zuurstof 
als gevolg van de rentestijging sinds april 2015 immers 
van tijdelijke aard zijn. Daarenboven wordt de Belgische 
verzekeringssector nog steeds gekenmerkt door hoge 
rentegaranties op bepaalde levensverzekeringsproducten.

om een meer gedetailleerde opvolging van het renterisico 
bij alle verzekeringsondernemingen mogelijk te maken, 
werkte de Bank in 2014 een nieuwe rapportering uit. 
Deze bestaat uit verschillende componenten, die van 
belang zijn om een adequaat en volledig beeld te ver-
krijgen van de toestand van het renterisico bij de verze-
keringsondernemingen. Het gaat meer in het bijzonder 
om de volgende vier deeldomeinen : de samenstelling 
van de uitstaande rentegaranties op de verzekeringspor-
tefeuille, de duration van de technische voorzieningen 
en hun dekkingswaarden, gedetailleerde projecties van 
de kasstromen van de technische voorzieningen en 
hun dekkingswaarden en de projecties van activa‑ en 
passivarendementen.

De resultaten van de eerste rapportering, op basis van 
de cijfers eind 2013, werden op het einde van het derde 
kwartaal van 2014 aan de Bank bezorgd en verder ge-
analyseerd in 2015. op basis van deze gegevens werd 
een aantal indicatoren ontwikkeld die een dieper inzicht 
geven in het renterisico van zowel de individuele onder-
nemingen als de markt. Er wordt onder andere gekeken 
naar de hoogte van de gemiddelde gewaarborgde 
rentevoeten en de resterende looptijd, het aandeel van 
de technische voorzieningen met een rentegarantie op 
toekomstige premies, de verschillende duration gaps en 

de overeenstemming tussen de onderliggende activa‑ 
en passivakasstromen.

op grond van dit beoordelingskader kan voor elk van 
deze indicatoren een score worden toegekend aan de 
ondernemingen en kunnen sommige als outlier geïden-
tificeerd worden. Deze ondernemingen worden aan een 
meer gedetailleerd onderzoek onderworpen, wat kan 
resulteren in het opvragen van een actieplan of het op-
leggen van mitigerende maatregelen, zoals de aankoop 
van derivaten.

De Bank stelde vast dat een aantal ondernemingen niet 
gerapporteerd had en dat de kwaliteit van de gegevens 
niet altijd voldeed aan de verwachtingen. Hierdoor 
werden de gegevens van sommige ondernemingen, na 
een grondige validatie, uit de dataset verwijderd. De 
opmerkingen die tijdens deze eerste rapporteringscyclus 
werden meegedeeld aan de ondernemingen, moeten 
ervoor zorgen dat de kwaliteit significant verbetert in 
de komende jaren. Daarenboven onderzoekt de Bank, 
op basis van de voornoemde analyses, de opportuniteit 
van het opleggen van mitigerende maatregelen voor 
bepaalde van deze ondernemingen.

4.2 liquiditeitsrisico

sinds  2011 heeft de Bank verschillende initiatieven ge-
nomen om het liquiditeitsrisico van de Belgische verze-
keringssector in kaart te brengen. Hiertoe werd in eerste 
instantie een onderdeel over liquiditeit toegevoegd aan 
een meer algemene rapportering die de kwetsbaarheden 
van de zes grootste Belgische verzekeringsgroepen in 
kaart trachtte te brengen.

De gerapporteerde cijfers toonden onder meer aan dat 
verschillende verzekeringsondernemingen geconfronteerd 

4. Prioritaire risico’s
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werden met stijgende afkopen en een dalend premie‑in-
casso. Deze ontwikkeling werd voornamelijk veroorzaakt 
door een wijziging in de fiscale behandeling van levens-
verzekeringsproducten –  de premietaks werd in  2013 
immers verhoogd van 1,1 % tot 2 % –, de lagerenteom-
geving en het feit dat een steeds groter deel van de tak 
21‑portefeuille de looptijd van acht jaar bereikt, waardoor 
bepaalde overeenkomsten (o.a. bij afkoop) zijn vrijgesteld 
van roerende voorheffing. Daarenboven zijn er ook steeds 
meer verzekeringsondernemingen die bewust minder 
aandacht besteden aan het aanbieden van bepaalde tak 
21‑producten. 

Eind 2014 besliste de Bank, op basis van deze initiële 
resultaten, om in een afzonderlijke trimestriële liquiditeits-
rapportering te voorzien voor alle levensverzekeringson-
dernemingen. teneinde een geïntegreerde opvolging van 
het liquiditeitsrisico mogelijk te maken, ontwikkelde de 
Bank bovendien een aantal risico‑indicatoren. Deze kun-
nen in drie groepen worden ingedeeld. Een eerste groep 
indicatoren focust op het verloop van de in‑ en uitgaande 
kasstromen en op hoe deze zich onderling verhouden. 
Een tweede groep indicatoren betreft het verloop van 
liquide activa en liquide passiva en hoe deze zich onder-
ling verhouden. Een laatste groep indicatoren volgt het 
verloop van de blootstellingen aan instrumenten en deri-
vaten met een potentieel liquiditeitsrisico. Voor elke groep 
indicatoren wordt vervolgens een reeks van risicolimieten 
vastgesteld die toelaten het risico systematisch op te vol-
gen, per indicator.

op basis van de eerste resultaten voor de volledige 
levensverzekeringssector werd onder meer geconsta-
teerd dat ongeveer 48 % van de levensverzekerings-
ondernemingen in de loop van het eerste semester 
van 2015 minstens gedurende 1  van de 2 kwartalen 

geconfronteerd werd met een uitstroom uit de traditio-
nele levensverzekeringsportefeuille die het premie‑incas-
so oversteeg. Voor ongeveer 16 % van de ondernemin-
gen bedroeg de totale uitstroom meer dan het dubbele 
van het premie‑incasso. Wanneer enkel rekening gehou-
den wordt met de afkopen, kan gesteld worden dat voor 
16 % van de ondernemingen (niet noodzakelijk dezelfde 
als voorheen) de kasstromen gelinkt aan de afkopen 
het premie‑incasso overstijgen. Vaak gaat het hier om 
ondernemingen die op actieve wijze (een deel van) hun 
levensverzekeringsportefeuille trachten af te bouwen. 
Daarnaast werd een dalende trend geobserveerd in het 
aandeel activa dat als liquide kan worden beschouwd. 
Het aandeel daalde van ongeveer 61 % eind 2014 tot 
55 % op 30  juni 2015. Daarnaast worden er tussen de 
ondernemingen onderling zeer grote verschillen vast-
gesteld voor wat betreft de verhouding tussen liquide 
activa en passiva die in theorie zonder (grote) penaliteit 
zouden kunnen worden opgezegd. Voor het overgrote 
deel van de ondernemingen blijft het volume aan liquide 
activa echter ruimschoots volstaan om de meer liquide 
passiva af te dekken. Een beperkt aantal ondernemin-
gen (13,5 %), ten slotte, heeft, uitgedrukt in nominale 
waarde, een hoeveelheid derivaten die meer dan 10 % 
vormt van de totale marktwaarde van de beleggingen. 
Voor eenzelfde percentage aan ondernemingen (niet 
noodzakelijk dezelfde) kan een gelijkaardige conclusie 
getrokken worden voor wat betreft hun blootstelling 
aan repo’s, effectenleningen en andere gerelateerde 
activiteiten.

als gevolg van de hierboven besproken resultaten van de 
liquiditeitsrapportering werden, voor een beperkte groep 
ondernemingen, opvolgacties vastgesteld. Daarnaast be-
sliste de Bank dat de liquiditeitsrapportering ook onder 
solvabiliteit II zal blijven bestaan.
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De invoering van het nieuw reglementair kader voor 
het prudentieel toezicht op verzekerings‑ en herverze-
keringsondernemingen vormde de aanleiding voor het 
opstellen van de solvabiliteit II‑wet en een groot aantal 
uitvoeringsmaatregelen en circulaires. De opheffing van 
het solvabiliteit I‑kader en de verdwijning van de wet van 
9 juli 1975 geven de aanzet tot een grondige herziening 
van alle bestaande regelgeving in verband met het pru-
dentieel toezicht op verzekerings‑ en herverzekeringson-
dernemingen. Bepaalde koninklijke besluiten en circulai-
res werden reeds herzien in het kader van solvabiliteit II, 
maar gelet op het grote volume aan regelgeving zal deze 
oefening worden verdergezet in 2016. als gevolg van de 
verdwijning van de medische index en de stijgende ziek-
tekosten, zoals toegelicht in kader  3, diende bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de aanvragen tot tariefverho-
ging voor ziekteverzekeringen.

5.1 De solvabiliteit II‑wet

De solvabiliteit II‑wet op het statuut van en het toezicht 
op verzekerings‑ of herverzekeringsondernemingen zorgt 
voor de omzetting van de solvabiliteit II‑richtlijn. Deze wet 
vervangt de wetten die het toezicht regelen op de verze-
keringsondernemingen (wet van 9 juli 1975) en de her-
verzekeringsondernemingen (wet van 16 februari 2009), 
waarvan de uitvoeringsbesluiten eveneens herschreven 
zullen worden.

met de solvabiliteit II‑wet wordt een diepgaande hervor-
ming doorgevoerd van het prudentieel toezicht op de ver-
zekerings‑ en herverzekeringsondernemingen, dat wordt 
toegespitst op de kennis, de beheersing en de beperking 
van de diverse risico’s die verbonden zijn aan de uitoe-
fening van hun activiteiten. Het gaat hier om een pros-
pectieve benadering, waarbij met alle onderdelen van de 
balans rekening wordt gehouden voor de beoordeling van 

de werkelijke risico’s. Hiertoe worden de actief‑ en pas-
siefbestanddelen gewaardeerd tegen hun marktwaarde. 
net zoals de solvabiliteit II‑richtlijn berust de wet op drie 
pijlers. De eerste pijler bepaalt de kwantitatieve vereisten 
inzake eigen vermogen en technische voorzieningen, de 
tweede legt kwalitatieve regels vast voor de opvolging van 
de risico’s door de ondernemingen en de derde bepaalt 
welke informatie de ondernemingen moeten verstrekken, 
hetzij voor toezichtsdoeleinden, hetzij aan het publiek. 
Een aantal aspecten die specifiek zijn voor België verdie-
nen bijzondere aandacht.

5.1.1 Governance

De solvabiliteit II‑richtlijn laat de nationale wetgevers een 
zekere vrijheid om de vereisten voor verzekerings‑ en her-
verzekeringsondernemingen aan te vullen en te specifice-
ren. In de solvabiliteit II‑wet werd van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt om een governancesysteem op te zetten 
dat gebaseerd is op de minimumvereisten van de richtlijn 
maar ook rekening houdt met het acquis van vroegere 
wetgeving en de gelijkheid van behandeling met de an-
dere financiële sectoren.

De governancestructuur van een verzekerings‑ of herver-
zekeringsonderneming bestaat uit een wettelijk bestuurs-
orgaan, meestal de raad van bestuur, die de eindverant-
woordelijkheid draagt voor de onderneming en belast is 
met de strategie en de vaststelling van het risicobeleid, een 
directiecomité, waaraan alle bestuursbevoegdheden zijn 
toebedeeld, drie gespecialiseerde comités binnen de raad 
van bestuur (remuneratie‑, audit‑, en risicocomité) en vier 
onafhankelijke controlefuncties of sleutelfuncties (compli-
ance‑, interneaudit‑, risicobeheer‑ en actuariële functie).

Rekening houdend met de relatieve heterogeniteit van 
de sector, voorziet de wet in verschillende mogelijkheden 

5. Regelgeving
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om af te wijken van deze standaardstructuur op grond 
van de specifieke situatie van de onderneming. Wat het 
directiecomité betreft, bevat de nieuwe wet de beginselen 
die sedert 2014 in de controlewet verzekeringen waren 
opgenomen. De oprichting van dit comité is in principe 
verplicht maar de Bank kan op grond van de omvang en 
het risicoprofiel van de onderneming toestaan dat wordt 
afgeweken van onder andere de verplichting om een 
dergelijk comité op te richten of van de samenstelling van 
dit comité of nog van het verbod om het voorzitterschap 
van het directiecomité te combineren met dat van het 
wettelijk bestuursorgaan.

De nieuwe wet vereist niet langer dat het directiecomité 
volledig uit leden van het wettelijk bestuursorgaan be-
staat maar bepaalt enkel dat drie leden van dit comité, of 
zelfs twee, indien de verantwoordelijke voor de risicobe-
heerfunctie er geen deel van uitmaakt (zie verder), ook lid 
zijn van het wettelijk bestuursorgaan. Het vereiste dat de 
niet‑uitvoerende leden van het wettelijk bestuursorgaan 
de meerderheid vormen in dit orgaan, werd echter wel 
behouden.

Wat de gespecialiseerde comités betreft, voorziet de 
solvabiliteit II‑wet in twee afwijkingen, waarvoor geen 
goedkeuring van de toezichthouder is vereist. De eerste 
afwijking houdt in dat de oprichting van gespecialiseerde 
comités niet verplicht is voor ondernemingen die aan ten 
minste twee van de volgende criteria voldoen : gemid-
deld aantal werknemers van minder dan 250 personen, 
balanstotaal van minder dan of gelijk aan € 43 miljoen en 
jaarlijkse netto‑omzet van minder dan of gelijk aan € 50 
miljoen. In dat geval moeten de taken van de comités 
worden uitgevoerd door het wettelijk bestuursorgaan als 

geheel. Volgens de tweede afwijking mogen de bevoegd-
heden van het auditcomité en het risicocomité door één 
enkel orgaan worden uitgeoefend in ondernemingen met 
een balanstotaal van minder dan € 3 miljard.

Voor twee andere afwijkingen is de voorafgaande toe-
stemming van de Bank vereist. De eerste daarvan houdt 
in dat een verzekerings‑ of herverzekeringsonderneming 
die deel uitmaakt van een groep, één of meer van de drie 
gespecialiseerde comités niet hoeft op te richten indien 
er een dergelijk comité is opgericht in een onder toezicht 
staande onderneming van de groep (bv. in een krediet-
instelling of in een verzekeringsholding). Het comité dat 
op het niveau van de groep is opgericht moet uiteraard 
bevoegd zijn voor de verzekerings‑ of herverzekerings-
onderneming. De tweede afwijking heeft enkel betrek-
king op het remuneratiecomité. De verplichting om een 
remuneratiecomité op te richten vervalt namelijk wanneer 
de onderneming zo georganiseerd is dat het wettelijk 
bestuursorgaan voldoende ondersteund wordt.

ook voor de risicobeheerfunctie worden er versoe-
pelingen toegestaan. Het hoofd van deze functie is 
in principe lid van het directiecomité. Hij mag deze 
functie echter combineren met de verantwoordelijk-
heid voor de compliancefunctie en met de taken van 
de actuariële functie die geen risico’s kunnen opleveren 
(bijvoorbeeld de opstelling van bepaalde rapporterin-
gen), op voorwaarde dat de drie functies los van elkaar 
worden uitgeoefend en dat dit geen belangenconflic-
ten doet rijzen. Voor ondernemingen met een balans-
totaal van minder dan of gelijk aan € 3 miljard, dient 
hiervoor geen toestemming van de toezichthouders te 
worden gevraagd.
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De Bank kan ook toestaan dat het hoofd van de risico-
beheerfunctie geen lid is van het directiecomité, indien 
het risicoprofiel van de onderneming dit toelaat en 
indien er in hoofde van deze persoon geen belangen-
conflict bestaat.

In vergelijking met andere financiële sectoren, inzonder-
heid die van de kredietinstellingen, zijn de vereisten van 
de solvabiliteit II‑wet soepeler. Hierdoor kan rekening 
worden gehouden met meer uiteenlopende situaties, zo-
als voor middelgrote ondernemingen of ondernemingen 
met een eenvoudigere structuur, maar dit kan echter ook 
leiden tot een toename van de gevallen waarin een on-
derneming de risico’s verbonden aan haar activiteiten niet 
afdoende kan meten en beheersen. Er moet erkend wor-
den dat er een zekere spanning bestaat tussen enerzijds 
de vereisten van de richtlijn, die het risicobeheer als een 
centraal element beschouwt in de organisatie van verze-
kerings‑ en herverzekeringsondernemingen, en anderzijds 
de afwijkingen die in de Belgische wet zijn opgenomen, 
waarvan sommige aan geen enkele voorafgaande con-
trole zijn onderworpen, zoals hierboven wordt uiteenge-
zet. De Bank zal in ieder geval aandacht besteden aan de 
wijze waarop de ondernemingen hun governancesysteem 
opzetten en aan de middelen die zij inzetten om de risico’s 
verbonden aan hun activiteiten op te sporen en te beheer-
sen. In dit verband zal ook nauwlettend worden toegezien 
op de concrete werking van de risicobeheerfunctie. 

5.1.2 Ex ante herstelplannen

De solvabiliteit II‑wet bevat bepalingen die nieuw zijn 
ten opzichte van de richtlijn en de vroegere wetgeving 
inzake ex ante herstelplannen. De Bank kan aan bepaal-
de ondernemingen een herstelplan opleggen op grond 
van hun omvang of hun risicosituatie. Dit plan bevat de 
maatregelen die de onderneming waarschijnlijk ten uit-
voer zal leggen wanneer de in het plan vermelde risico’s 
zich effectief voordoen. In afwachting van een Europese 
harmonisering ter zake, voorziet de wet echter niet in 
een algemene verplichting om een dergelijk plan op te 
stellen voor alle verzekerings‑ of herverzekeringsonder-
nemingen, noch in de opstelling van afwikkelingsplan-
nen door de Bank. 

Het herstelplan moet worden gezien als een voorbe-
reiding op de tenuitvoerlegging van een saneringsplan 
of een plan inzake financiering op korte termijn dat de 
onderneming waarschijnlijk op relatief korte termijn zal 
moeten opstellen indien zij niet voldoet aan het solvabi-
liteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement , sCR) 
of aan het minimumkapitaalvereiste (minimum capital 
requirement – mCR).

5.1.3 Voorrechten en afzonderlijke beheren

De bepalingen betreffende het voorrecht ten gunste 
van de schuldeisers uit hoofde van verzekering die in de 
solvabiliteit II‑richtlijn zijn opgenomen, zijn overgenomen 
uit de vroegere richtlijnen. De Europese tekst voorziet in 
twee mogelijkheden, die gecombineerd kunnen worden, 
namelijk een absoluut voorrecht op de dekkingswaarden 
van de technische voorzieningen en een voorrecht op de 
algehele activa. uitzonderingen op dit laatste voorrecht 
zijn vorderingen van werknemers van de onderneming, 
van de fiscus en van socialezekerheidsstelsels en vorde-
ringen op activa waarop een zakelijk recht gevestigd is.

De solvabiliteit II‑wet maakt gebruik van beide mogelijk-
heden, zoals die in de richtlijn worden geboden. Voor de 
schuldeisers uit hoofde van verzekering betekent dit een 
verbetering ten opzichte van de vroegere situatie wanneer 
het voorrecht op de algehele activa ten uitvoer moet wor-
den gelegd. In de wet van 9 juli 1975 had dit voorrecht 
namelijk een zeer lage rang, waardoor het zo goed als 
geen effect had.

De vorderingen waarop het voorrecht rust, worden be-
oordeeld met het oog op de vereffening van de verzeke-
ringsonderneming. In geval van vereffening worden de 
overeenkomsten beëindigd zonder dat ze worden over-
gedragen aan een andere onderneming, die het beheer 
van de bestaande portefeuille overneemt of de activiteiten 
van de overdragende onderneming voortzet. aangezien 
de vorderingen van de verzekeringnemers en de verze-
keringsbegunstigden moeten worden uitbetaald, kan 
niet langer rekening worden gehouden met toekomstige 
gebeurtenissen zoals de afkoop van overeenkomsten of 
de discontering van schadevergoedingen. Het bedrag 
van deze schuldvorderingen kan dus verschillen van dat 
van de technische voorzieningen die op de solvabiliteit 
II‑balans zijn opgenomen.

De activa die de grondslag vormen voor het voorrecht, 
worden echter gewaardeerd tegen marktwaarde, net 
zoals in de andere bepalingen van de solvabiliteit II‑wet. 
om de consistentie van deze grondslag te kunnen con-
troleren, verplicht de wet de verzekeringsondernemingen 
om een permantente inventaris aan te houden waarin 
vermeld wordt voor welke activa aldus voorkomen wordt 
dat andere schuldeisers van de onderneming er aanspraak 
op maken.

Het voorrecht is georganiseerd per afzonderlijk beheer, 
waarvan er maar twee meer zijn : leven en niet‑leven. 
Er werd geoordeeld dat alleen deze twee afzonderlijke 
beheren voldoende coherent en stabiel zijn om misbruik 
van de grondslag van de voorrechten te voorkomen. De 
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beleggingsfondsen (voornamelijk de beleggingsfondsen 
van tak 23) waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen 
door de verzekeringnemer, zijn uitzonderingen ; elk van 
deze beleggingsfondsen vormt namelijk een afzonderlijk 
beheer. De reden hiervoor is dat de vordering bij dit type 
overeenkomst te allen tijde gelijk is aan de activa die het 
fonds vormen.

5.1.4 Kleine ondernemingen

In de solvabiliteit II‑wet is een hoofdstuk gewijd aan de 
ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van 
de richtlijn vallen (artikel 4 van de richtlijn). Dit kleine 
aantal ondernemingen, waaraan een vergunning werd 
verleend onder vigeur van de wet van 9  juli  1975, zijn 
onderworpen aan een regeling die vergelijkbaar is met 
die van de genoemde wet en die toelaat rekening te 
houden met hun omvang en met het geringe risico dat 
aan hun activiteiten is verbonden. Hiermee wordt voor 
deze ondernemingen concreet gestalte gegeven aan het 
evenredigheidsbeginsel.

mits zij een overeenkomst hebben gesloten die voorziet 
in de herverzekering of de volledige overdracht van hun 
verplichtingen, kunnen deze ondernemingen nagenoeg 
volledig worden vrijgesteld van de toepassing van de be-
palingen van de solvabiliteit II‑wet.

Voor de lokale verzekeringsondernemingen, die hun ac-
tiviteit beperken tot het dekken van eenvoudige risico’s 
gelegen in de gemeente van hun zetel of in de omrin-
gende gemeenten, wordt voorgesteld om, in grote lijnen, 
terug te keren naar het stelsel dat van kracht was tot 
31 december 2009, dat wil zeggen een nagenoeg volle-
dige vrijstelling van het toezicht, op voorwaarde dat hun 
activiteiten beperkt blijven en dat deze ondernemingen 
een herverzekering aangaan voor het grootste gedeelte 
van hun risico’s. 

5.1.5 overgangsbepalingen gedurende 
16 jaar

De overgangsmaatregelen van de solvabiliteit II‑wet zijn 
overgenomen uit de richtlijn. Deze maatregelen zorgen 
ervoor dat de verzekerings‑ en herverzekeringsonderne-
mingen voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan 
de nieuwe bepalingen en dat de financiële impact ervan 
in de tijd wordt geëffend. twee van die maatregelen be-
treffen de technische voorzieningen over een periode van 
zestien jaar. De ene maatregel heeft rechtstreeks betrek-
king op het bedrag van de voorzieningen (de overgangs-
maatregel m.b.t. de technische voorzieningen), terwijl de 

andere onrechtstreeks uitwerking heeft via de risicovrije 
rentevoet (de overgangsmaatregel m.b.t. de rentevoet). 
De twee maatregelen sluiten mekaar uit, in die zin dat het 
gebruik van de ene automatisch leidt tot een verbod op 
het gebruik van de andere.

Het bedrag van de overgangsmaatregel m.b.t. de tech-
nische voorzieningen stemt overeen met het verschil 
tussen de technische voorzieningen onder solvabiliteit II 
en de technische voorzieningen onder solvabiliteit  I 
(met inbegrip van de aanvullende voorziening en de 
voorziening voor winstdeling) op de op 1 januari 2016 
bestaande portefeuille van overeenkomsten. Deze aftrek 
is maximaal gedurende het eerste jaar en neemt aan 
het eind van elk jaar lineair af. Vanaf 1  januari 2032 
verdwijnt ze. 

De overgangsmaatregel m.b.t. de rentevoet stemt over-
een met het verschil tussen de unieke discontovoet voor 
de verplichtingen van de levensverzekeringsportefeuille 
onder solvabiliteit I en de unieke discontovoet onder 
solvabiliteit II. Deze overgangsmaatregel neemt, net 
zoals de overgangsmaatregel voor de technische voor-
zieningen, lineair af overheen de periode van 16 jaar. 
De overgangsmaatregel m.b.t. de rentevoet kan enkel 
worden toegepast op alle overeenkomsten van de le-
vensverzekeringsportefeuille die vóór de invoering van 
solvabiliteit  II zijn gesloten. De extra werklast waartoe 
deze overgangsmaatregel zal leiden, door de complexiteit 
ervan, is dermate hoog dat niet verwacht wordt dat veel 
ondernemingen in België of in de andere lidstaten er ge-
bruik van zullen maken.

Voor de toepassing van de overgangsmaatregelen is de 
voorafgaande goedkeuring van de toezichthouders ver-
eist. Gelet op de zeer toekomstgerichte aard van deze 
overgangsperiode, is het van belang dat de Bank over 
de nodige elementen beschikt om de kwaliteit van die 
prospectieve waardering te kunnen beoordelen. De on-
dernemingen die de goedkeuring van de Bank vragen, 
zullen dus een dossier moeten aanleggen. De inhoud van 
dit dossier wordt gespecificeerd in een circulaire.

5.2 Beleidslijnen

5.2.1 Koninklijk besluit betreffende 
winstdeling en toekenning van ristorno’s

Wegens de inwerkingtreding van de solvabiliteit II‑wet 
dienen de regels inzake de winstdeling te worden aan-
gepast aan de nieuwe prudentiële regeling voor verzeke-
rings‑ en herverzekeringsondernemingen.
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De prudentiële regels betreffen enkel de verdeling van 
winstdeling ten gunste van alle verzekeringsovereenkom-
sten. De regels inzake de toekenning van winstdeling aan 
bepaalde overeenkomsten behoren tot het domein van de 
consumentenbescherming en horen niet thuis in een pru-
dentieel besluit. De verdeling houdt in dat alle of een deel 
van de winst van de onderneming wordt afgestaan aan 
de verzekeringnemers en de begunstigden, ter compen-
satie van de voorzichtigheid die bij de opstelling van de 
tarieven in acht wordt genomen. Dit bedrag wordt alge-
meen bepaald voor alle betrokken verzekeringnemers en 
wordt opgenomen in de technische voorzieningen van de 
verzekeringsonderneming in de vorm van een toewijzing 
tijdens het boekjaar aan de voorziening voor winstdeling 
en restorno’s.

De voornaamste zwakte van de oude regelgeving is dat 
de controle op de winstverdeling enkel gebaseerd was op 
de jaarlijkse boekhoudkundige winstgevendheid van de 
verzekeringsovereenkomsten, zonder enige toekomstge-
richte visie op de risico’s die de onderneming gedurende 
de gehele looptijd van de overeenkomst moet dragen. 
Het koninklijk besluit voegt een prospectieve benadering 
toe door middel van het criterium van de dekkingsgraad 
van het sCR.

De technisch‑financiële winst, d.w.z. het nettoresultaat 
van de eigenlijke verzekeringsverrichtingen, vermeerderd 
met het netto financieel resultaat zonder rekening te hou-
den met de dotatie van het boekjaar aan de voorziening 
voor winstdeling en restorno’s, wordt beschouwd als het 
maximumbedrag aan winstdeling dat door een onderne-
ming mag worden verdeeld. 

op basis hiervan onderscheidt het besluit drie geval-
len. Wanneer de dekkingsgraad van het sCR min-
stens  100 % bedraagt zonder dat de onderneming ge-
bruik moet maken van de overgangsmaatregelen waarin 
de solvabiliteit  II‑wet voorziet (zie hiervoor punt  5.1.5), 
mag de onderneming het hierboven beschreven bedrag 
verdelen zonder daarvoor de toestemming te vragen 
van de Bank. Wanneer die dekkingsgraad minstens 
100 % bedraagt maar enkel omdat de onderneming 
gebruikmaakt van de overgangsmaatregelen, is voor de 
verdeling de voorafgaande toestemming van de Bank 
vereist. Wanneer, ten slotte, de dekkingsgraad kleiner 
is dan  100 % ondanks het feit dat gebruik wordt ge-
maakt van de overgangsmaatregelen, is winstverdeling 
niet toegestaan. In dat laatste geval kan de Bank echter 
uitzonderlijk toestaan dat winstdeling wordt verdeeld 
indien de onderneming aantoont dat dit haar financiële 
positie niet nadelig beïnvloedt, bijvoorbeeld omdat zij 
over eigenvermogensbestanddelen beschikt die niet in 
aanmerking komen voor de dekking van het sCR, en 

omdat het niet verdelen van winstdeling nefaste procycli-
sche effecten zou hebben, zoals een massale afkoop van 
overeenkomsten.

De hierboven beschreven regels gelden afzonderlijk voor 
de activiteit leven en de activiteit niet-leven.

5.2.2 Koninklijk besluit op de jaarrekening 
van de verzekerings‑ en 
herverzekeringsondernemingen

De statutaire jaarrekening van de Belgische verzeke-
ringsondernemingen wordt momenteel geregeld door 
het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaar-
rekening van de verzekerings‑ en herverzekeringsonder-
nemingen, dat gewoonlijk de BGaaP voor verzekeringen 
wordt genoemd. Voor de berekening van de technische 
voorzieningen wordt dit besluit aangevuld met meer 
gedetailleerde voorschriften uit het solvabiliteit  I‑kader. 
Door de inwerkingtreding van het solvabiliteit II‑kader, dat 
het solvabiliteit I‑kader vervangt, wordt deze band tussen 
de boekhoudregels en de prudentiële regels verbroken. 
Bovendien bevat het solvabiliteit II‑stelsel geen boekhoud-
kundige voorschriften.

Gelet op deze ontwikkelingen heeft de Bank de belang-
hebbenden geraadpleegd over een eventuele aanpas-
sing van de statutaire boekhoudregels voor de verzeke-
ringssector. Deze aanpassingen liggen niet alleen in de 
lijn van solvabiliteit II, maar passen ook in het kader van 
de herziening van het stelsel voor de berekening van de 
winstdeling, dat met name afhankelijk is van het boek-
houdkundig jaarresultaat.

De benadering die door de Bank wordt voorgesteld, bestaat 
erin de huidige filosofie van de BGaaP voor verzekeringen 
te behouden. Deze gaat voornamelijk uit van een symme-
trische beoordeling van de verzekeringsactiva en ‑passiva 
op basis van de historische kostprijs en/of afgeschreven 
kostprijs. De Bank heeft het echter opportuun geacht voor 
te stellen deze boekhoudnormen aan te scherpen door er 
de prudentiële regels voor de berekening van de technische 
voorzieningen van solvabiliteit I in op te nemen, die nauw-
keuriger en voorzichtiger zijn. Deze aanpassing heeft voor-
namelijk betrekking op de aanvullende voorzieningen (de 
zogenaamde knipperlichtvoorzieningen), die opgenomen 
zouden moeten blijven worden in de statutaire rekening, 
niettegenstaande de overgang naar solvabiliteit II. De sta-
tutaire boekhoudnormen voor de verzekeringssector zou-
den eveneens moeten worden aangepast om rekening te 
houden met de bevoegdheid die krachtens de solvabiliteit 
II‑wet aan de Bank werd toegekend om afwijkingen toe te 
staan van de boekhoudregels.
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5.2.3 Circulaires met betrekking tot de 
EIoPa‑richtsnoeren

De bepalingen van de solvabiliteit II‑richtlijn, die gewij-
zigd werd door de omnibus  II‑richtlijn, werden aange-
vuld met de Gedelegeerde Verordening (Eu) 2015/35 
van 10  oktober 2014. over deze bepalingen werden 
ook technische uitvoeringsnormen (Its) van de EC en 
EIoPa‑richtsnoeren opgesteld. De Its en de richtsnoeren 
werden in twee fasen opgesteld. De Its en de richt-
snoeren van fase 1 hebben voornamelijk betrekking op 
de goedkeuringsdossiers die vanaf 1 april 2015 kunnen 
worden ingediend.

De Its en de richtsnoeren van fase  1, die hoofdzakelijk 
betrekking hebben op de goedkeuringsdossiers die sinds 
1 april 2015 kunnen worden ingediend, werden op 2 fe-
bruari 2015 gepubliceerd door EIoPa. De richtsnoeren 
van fase 2 evenals de richtsnoeren met betrekking tot 
het governancesysteem en de richtsnoeren over de oRsa 
werden gepubliceerd op 14  september  2015. De Bank 
heeft nationale circulaires opgesteld om deze richtsnoeren 
in de Belgische wetgeving te integreren en heeft deze 
circulaires ter raadpleging voorgelegd aan de betrokken 
partijen. Voor sommige richtsnoeren is niet in een speci-
fieke circulaire voorzien, omdat ze betrekking hebben op 
procedures die in het prudentiële toezichtsstelsel van de 
Bank moeten worden opgenomen.

De Bank zal de richtsnoeren van EIoPa nauwgezet 
volgen. op sommige punten werden de circulaires 
aangepast om rekening te houden met de specifieke 
nationale kenmerken en in de circulaires over het eigen 
vermogen werd aanvullende toelichting verstrekt. om 
scheeftrekkingen in de concurrentie tussen de Belgische 
verzekeringsondernemingen te vermijden, bevat de cir-
culaire over contractgrenzen een bijlage die toelicht hoe 
deze grenzen moeten worden toegepast voor bepaalde 
specifieke producten.

5.2.4 Circulaire goedkeuringsaanvragen en 
overgangsmaatregelen

In het kader van de geleidelijke invoering van solvabiliteit II 
(’Phasing‑in’) is het van belang dat de transparantie wordt 
verbeterd en dat nadere toelichting wordt gegeven bij 
de informatievereisten en de te volgen procedures voor 
de goedkeuring van de verschillende maatregelen zoals 
bepaald in artikel 308bis van de solvabiliteit II‑richtlijn.

Voor het gebruik van sommige maatregelen die onder 
de gefaseerde invoering van solvabiliteit  II vallen, zal de 
Bank vooraf haar goedkeuring moeten verlenen op basis 

van een volledig aanvraagdossier. Die goedkeuring zal op 
individuele basis worden verleend, rekening houdend met 
de specifieke vereisten en met aanvullende elementen die 
relevant zijn voor de beoordeling.

om de transparantie te verbeteren en om toelichting te 
geven bij de specifieke vereisten betreffende de verschil-
lende goedkeuringsprocessen, heeft de Bank een circu-
laire gericht aan de verzekeringsondernemingen.

Indien een verzekeringsonderneming van plan is een aan-
vraag in te dienen voor de goedkeuring van één of meer 
overgangsmaatregelen in het kader van de inwerkingtre-
ding van solvabiliteit  II, moet zij aan de Bank bepaalde 
specifieke en relevante gegevens verstrekken. Het gaat 
onder andere om het gebruik van de matchingopslag, de 
volatiliteitsaanpassing, de overgangsmaatregelen voor de 
risicovrije rentevoeten en de technische voorzieningen, 
aanvullend eigen vermogen, ondernemingsspecifieke pa-
rameters, een (gedeeltelijk) intern model. 

Voor het overgrote deel van de maatregelen wordt in de 
circulaire verwezen naar de relevante uitvoeringsverorde-
ningen van de EC en de richtsnoeren van EIoPa. Voor de 
overgangsmaatregel m.b.t. de technische voorzieningen 
worden door de Bank specifieke vereisten opgelegd voor 
de inhoud van het aanvraagdossier. Het gaat hierbij om 
de documentatie van alle relevante berekeningen, een 
standaardrapporteringstemplate met de impact van de 
overgangsmaatregel, een beoordeling van de naleving 
van de solvabiliteitskapitaalvereisten met en zonder 
toepassing van de maatregel, een kapitaalbeheerplan 
rekening houdend met de toepassing van de maatregel 
evenals de resultaten van gestandaardiseerde stresstest-
scenario’s waarbij een projectie van de balans op 16 jaar 
wordt gevraagd. De Bank verwacht dat deze projecties 
op een voldoende realistische en conservatieve wijze 
worden uitgevoerd.

5.2.5 Circulaire rapportering

De circulaire over de rapportering voor verzekeringson-
dernemingen beschrijft de verwachtingen van de Bank 
inzake de regelmatige mededeling van informatie in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de solvabiliteit II‑wet. 
In deze circulaire wordt in hoofdzaak een samenvatting 
gegeven van alle bepalingen van de verschillende regel-
gevende teksten die in het kader van solvabiliteit  II zijn 
opgesteld over de rapportering.

Zij bevat met name informatie over :
– het wettelijke kader voor de rapporteringsvereisten, 
– het vrijstellingsbeleid, 
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– de structuur van de rapportering, 
– de inhoud en de datum van de laatste overlegging van 

de solvabiliteit I‑rapportering, 
– de inhoud van en de indieningstermijn voor de ’Day 

one’‑rapportering en de eerste kwartaalrapportering 
onder solvabiliteit II in 2016, 

– de inhoud van en de indieningstermijnen voor de toe-
komstige kwartaalrapportering, 

– de inhoud van en de indieningstermijnen voor de jaar-
lijkse kwantitatieve rapportering, 

– de inhoud van het verslag over de solvabiliteit en de 
financiële positie, 

– de inhoud van de informatie die regelmatig moet wor-
den meegedeeld voor toezichtsdoeleinden, 

– enkele praktische richtlijnen met betrekking tot de 
rapportering over de financiële stabiliteit en de harmo-
nisering met de rapportering die bestemd is voor de 
ECB, en 

– de aanvullende nationale vereisten en de middelen voor 
het verstrekken van informatie aan de Bank.

Kader 14 –  tariefaanpassingen in hospitalisatieverzekeringen

Een ziekteverzekering is een overeenkomst die in principe voor het leven wordt gesloten en die niet kan worden 
opgezegd door de verzekeringsonderneming. De mogelijkheden voor de verzekeringsondernemingen om 
wijzigingen aan te brengen in de technische grondslagen voor de premie en de dekkingsvoorwaarden van deze 
overeenkomsten wanneer de overeenkomst al gesloten is, zijn bovendien beperkt bij wet.

De uitgaven voor ziektekostenverzekeringen nemen echter gestaag toe en zijn moeilijk voorzienbaar op het 
tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Het is derhalve onvermijdelijk (tenzij er bij aanvang van de 
overeenkomst aanzienlijke marges in acht worden genomen) dat de premie in de loop van de overeenkomst 
moet worden aangepast.

Daarnaast is er de problematiek van de vergrijzingsvoorziening. Deze vindt haar oorsprong in het stelsel van 
genivelleerde premies, dat inhoudt dat verzekerden op jonge leeftijd te veel premie betalen ter afdekking van 
het risico. Dat teveel wordt opzijgezet in de vergrijzingsvoorziening om de hogere kosten op latere leeftijd op 
te vangen. De aanpassing van de premies via een index ‑ die geen rekening houdt met de ontwikkeling van de 
vergrijzingsvoorziening ‑ vangt wel de gestegen medische kosten in de onmiddellijke toekomst op, maar de reeds 
opgebouwde vergrijzingsvoorziening wordt daarmee niet aangepast aan de gestegen medische kosten.

Voor niet‑beroepsgebonden verzekeringsovereenkomsten die dekking verlenen voor ziektekosten waren de 
mogelijkheden tot aanpassing van de tarieven en dekkingsvoorwaarden door de verzekeringsondernemingen 
aanvankelijk wettelijk beperkt tot de volgende drie alternatieven :
– mits beide partijen hiermee instemmen, op verzoek van de hoofdverzekerde en uitsluitend in het belang van 

de verzekerden,
– op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen,
– op basis van een of meer specifieke indexcijfers, de zogenaamde ’medische indices’.

sinds de afschaffing in 2011 van de derde optie werd het aantal mogelijkheden voor tariefverhoging door 
de verzekeringsonderneming tot twee beperkt, wat impliceert dat het niet langer toegestaan is om een tarief 
te verhogen met een percentage dat hoger is dan het indexcijfer der consumptieprijzen. onverminderd deze 
beperkte wettelijke mogelijkheden tot aanpassing van de tarieven, kan een onderneming –  in uitzonderlijke 
omstandigheden  –  het akkoord van de Bank vragen om haar tarief in evenwicht te brengen indien kan 
worden aangetoond dat het gehanteerde tarief verlieslatend is of dreigt te worden. aangezien de ziektekosten 
sneller stegen dan de consumptieprijsindex en de problematiek van de vergrijzingsvoorziening, zagen vele 
verzekeringsondernemingen zich hiertoe genoodzaakt.

tussen 2013 en 2015 werden bij de Bank negen aanvragen tot tariefverhoging ingediend door zes verschillende 
verzekeringsondernemingen. Van de negen aanvragen werden er zeven goedgekeurd, al dan niet gedeeltelijk 

4
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(de  verhoging werd toegestaan maar slechts voor een deel van het oorspronkelijk gevraagde percentage), en 
werden er twee niet goedgekeurd.

De Bank benadert deze aanvragen vanuit een prudentiële invalshoek. De consumentenbescherming behoort 
daarentegen tot de verantwoordelijkheid van de Fsma. Dit betekent dat de Bank rekening houdt met de 
rentabiliteit van de producten en een besluit neemt op basis van de elementen die deze rentabiliteit genereren. 
Hiertoe dient de onderneming onder meer een kortetermijnprojectie van haar boekhoudkundige resultaten voor 
de producten in kwestie te verstrekken, aangevuld met de resultaten van de portefeuille over haar volledige 
afwikkelingstermijn. De kostenstructuur van de onderneming is één van de objectieve gegevens die de rentabiliteit 
bepalen, maar is geen doorslaggevend element. De Bank zal in de loop van 2016 een initiatief nemen om tot een 
uniform en geharmoniseerd aanvraagdossier te komen.

na advies van de Fsma keurt de Bank de verhoging goed wanneer zij meent dat het niet aanpassen van het 
tarief tot een situatie zal leiden die verlieslatend is of dreigt te worden. Voor een aantal ondernemingen had de 
ingediende aanvraag betrekking op een beperkte of oudere ziekteportefeuille in run‑off.
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