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E. Verzekeringsondernemingen

In het kader van haar permanent toezicht (off-site toezicht) bleef de Bank tijdens het verslagjaar verscherpt 
toezicht uitoefenen op de verzekeringsondernemingen met het hoogste risicoprofiel. In bepaalde gevallen 
heeft de Bank maatregelen opgelegd die soms tot de stopzetting van alle of een deel van de activiteiten van 
een onderneming hebben geleid. Het operationeel toezicht van de Bank op de verzekeringsondernemingen 
was met name gericht op de geschiktheid van de beste schatting van de technische voorzieningen in de 
levensverzekeringsportefeuilles. Daarnaast werden de jaarlijkse rapporteringsstaten die door de ondernemingen 
aan de Bank werden overgemaakt, aan een transversale analyse onderworpen. Er werd tenslotte bijzondere 
aandacht besteed aan de dossiers die werden ingediend bij de Bank in het kader van de brexit, aan de markt 
van de aanvullende individuele ziektekostenverzekeringen, aan de ORSA’s en aan de medewerkingsopdracht 
van de erkend revisor.

De inspecties ter plaatse hadden met name betrekking op de tarifering van de tak arbeidsongevallen en op de 
onafhankelijke controlefuncties. Verschillende internemodeldossiers werden goedgekeurd en opgevolgd en de 
benchmarkingwerkzaamheden werden voortgezet.

Het wettelijke kader voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen werd aangevuld. De werkzaamheden 
betroffen met name de herziening van de Solvabiliteit II-standaardformule en van de langetermijngarantiemaatregelen, 
alsook de voorbereiding op de inwerkingtreding van de standaard IFRS 17. Via een nieuwe mededeling van de 
Bank kon bovendien het regelgevend kader inzake governance worden verduidelijkt. Er werden ook nieuwe 
fieldtests uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk prudentieel kader voor 
verzekeringsgroepen die internationaal actief zijn, en er werden samen met EIOPA stresstests uitgevoerd.  
De werkzaamheden op het gebied van prudentiële rapportering ten slotte waren gericht op de invoering van 
nieuwe validatietests en de vereenvoudiging van bepaalde rapporteringen.

1. Cartografie van de sector en 
toezichtsprioriteiten

1.1 Verzekeringsondernemingen

Eind  2018 oefende de Bank toezicht uit op 82  ver-
zekeringsondernemingen, herverzekeringsonderne-
mingen, borgstellingsmaatschappijen en geweste-
lijke openbaarvervoermaatschappijen die hun eigen 

voertuigenpark verzekeren. Enerzijds zet de geleide-
lijke daling van het aantal onder toezicht staande 
ondernemingen, die 
reeds werd vastge-
steld in de voorgaan-
de jaren, zich voort 
ten gevolge van een 
zekere consolidatie in 
de sector. Anderzijds 
tekent er zich tijdens 
het verslagjaar een nieuwe tendens af, met nieuwe 
spelers die onder het toezicht van de Bank komen 
ingevolge de brexit. Slechts twee van de ondernemin-
gen onder toezicht van de Bank zijn herverzekerings-
ondernemingen in strikte zin 1.

1 Het aantal onder toezicht staande herverzekeringsondernemingen 
kende in 2017 een opmerkelijke stijging, die te verklaren 
was door een technische aanpassing van de regelgeving. Als 
gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe prudentiële 
toezichtsregeling werden de directe verzekeraars die vóór 2016 
ook herverzekeringsactiviteiten uitoefenden, geregistreerd als 
herverzekeraars.

Nieuwe spelers komen 
onder het toezicht van 
de Bank ingevolge 
de brexit
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1.2 Verzekeringsgroepen

Eind  2018 stonden elf Belgische verzekeringsgroe-
pen onder toezicht van de Bank. Dit is hetzelfde 
aantal als in  2017. Zeven van deze groepen heb-
ben enkel deelnemingen in Belgische verzekerings-
ondernemingen (nationale groepen), terwijl vier 
verzekeringsgroepen deelnemingen hebben in ten 
minste één buitenlandse verzekeringsonderneming 
(internationale groepen). Ook op dit punt blijft de 
toestand gelijk ten opzichte van eind 2017. Onder 
Solvabiliteit II treedt de Bank voor elk van deze 
groepen op als groepstoezichthouder. In deze hoe-
danigheid ontvangt zij specifieke rapporteringen, 
die de basis vormen voor het prudentieel toezicht 
op groepsniveau.

Tabel  22

Verloop van het aantal onder toezicht staande ondernemingen 1

(eindeperiodegegevens)

2014 2015 2016 2017 2018

Actieve verzekeringsondernemingen 80 75 72 67 67

In run‑off geplaatste verzekeringsondernemingen 4 3 2 2 1

Herverzekeringsondernemingen 1 1 1 29 31

waarvan :  Ondernemingen die tevens als 
verzekeringsonderneming actief zijn – – – 28 29

Overige 2 12 12 12 12 12

Totaal 3 97 91 87 82 82

Bron :  NBB.
1 Eind 2018 oefende de Bank ook prudentieel toezicht uit op negen bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het recht van een 

andere EER-lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot de controle van de naleving van de witwaswetgeving.
2 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen.
3 Voor 2017 en 2018 wordt er in het totaal slechts één maal rekening gehouden met de ondernemingen die als verzekeringsonderneming 

en als herverzekeringsonderneming actief zijn.
 

Tabel  23

Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht 
van de Bank

Belgische nationale groepen Belgische internationale 
groepen

Belfius Verzekeringen

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Federale Verzekeringen

Patronale Groep

Securex

Vitrufin

Ageas SA / NV

Navigators Holdings (Europe)

KBC Verzekeringen

PSH

  

Bron :  NBB (situatie eind 2018).
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Om het groepstoezicht te vergemakkelijken, werken 
de toezichthouders van grensoverschrijdende groepen 
samen in colleges van toezichthouders. Aldus wordt de 
samenwerking, de informatie‑uitwisseling en de onder-
linge raadpleging tussen de toezichthoudende autori-
teiten van de EER‑lidstaten effectief ten uitvoer gelegd, 
teneinde de convergentie van de toezichtsactiviteiten 
en de besluitvorming te bevorderen. De oprichting en 
werking van de colleges berusten op coördinatierege-
lingen tussen de betrokken toezichthouders, waarvan 
de beginselen in de regelgeving zijn vastgelegd.

1.3 Toezichtsprioriteiten en 
operationele aspecten

1.3.1 Permanent toezicht (off-site)

Tijdens de verslagperiode bleef de Bank verscherpt 
toezicht uitoefenen op de ondernemingen met het 
hoogste risicoprofiel. Naast de door de ondernemin-
gen zelf genomen initiatieven, heeft de Bank van 
haar kant ook maatregelen opgelegd die in sommige 
gevallen tot de stopzetting van alle of een deel van 
de activiteiten van de onderneming hebben geleid.

Het toezicht op de verzekeringsondernemingen bleef 
in het teken staan van de nieuwe prudentiële regels 
(Solvency II–raamwerk). De ondernemingen hebben 
sterke vooruitgang geboekt op het gebied van de 
correcte toepassing van de nieuwe regels. De kwaliteit 
van de ingediende rapportering blijft een aandachts-
punt, hoewel er in de loop van de verslagperiode een 
verdere verbetering kon worden vastgesteld.

De transversale analyses die in  2017 werden uitge-
voerd, werden verder opgevolgd in 2018. Daarnaast 
werden er nieuwe analyses opgestart.

Brexit

Voor verzekeraars en herverzekeraars met zetel in 
het Verenigd Koninkrijk kan de brexit belangrijke 
gevolgen hebben. Anticiperend hierop zijn een aantal 
Britse verzekeraars en herverzekeraars overgegaan tot 
de oprichting van ondernemingen, onder meer naar 
Belgisch recht, van waaruit hun Europese activiteiten 
zullen worden beheerd en verder ontwikkeld. De 
Bank heeft tijdens het verslagjaar 4  dergelijke dos-
siers behandeld. Dit vergde intensief overleg met de 

Tabel  24

Colleges voor de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank

De Bank is groepstoezichthouder De Bank is één van de toezichthouders

Ageas SA / NV

KBC Verzekeringen

Navigators Holdings (Europe)

PSH

Allianz Allianz Benelux

Euler Hermes

AXA AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Touring Verzekeringen

Assurances du Crédit Mutuel Partners Verzekeringen

Generali Generali Belgium

Europ Assistance Belgium

Munich Re D.A.S.

DKV Belgium

Ergo Insurance

NN NN Insurance Belgium

Baloise Group Baloise Belgium

Euromex
   

Bron :  NBB (situatie eind 2018).
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betrokken ondernemingen om een zicht te krijgen op 
de activiteiten en plannen voor hun Belgische onder-

nemingen. De behan-
deling van die dossiers 
is nu afgerond maar 
het prudentieel toe-
zicht op deze nieuwe 
Belgische verzekeraars 
en herverzekeraars zal 
in de toekomst een 
grote uitdaging vor-
men voor de Bank. Bij 
het afsluiten van dit 
verslag waren er nog 

een aantal ondernemingen die overwogen om in ons 
land een dochteronderneming op te richten in het 
kader van de brexit.

Beste schatting (best estimate) van 
de technische voorzieningen voor de 
levensverzekeringsportefeuille

De analyse van de impact van winstdeling op de beste 
schatting van de technische voorzieningen voor levens-
verzekeringen werd in de loop van het verslagjaar ver-
dergezet. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan 
de impact van een plotse stijging van de rentevoeten 
op de winstdeling. De onderzochte verzekeringsonder-
nemingen moesten voor hun producten inschatten hoe 
groot de kans op afkoop is bij een dergelijke plotse stij-
ging van de rentevoeten. In sommige gevallen kunnen 
verzekeringnemers immers financieel voordeel halen uit 
de afkoop van hun overeenkomst, ondanks de afkoop-
vergoeding, maar in andere gevallen zijn de verzeke-
raars goed beschermd tegen dergelijk gedrag, onder 
meer door de fiscale boetes die verbonden zijn aan de 
afkoop van sommige overeenkomsten. De Bank heeft 
ook meer inzicht gekregen in het verband tussen een 
eventuele stijging van de rentevoeten, de winstdeling 
die de verzekeringsondernemingen kunnen uitkeren en 
de verwachtingen van de verzekeringnemers op dit vlak.

Projecties van de kosten in de beste schatting

Tijdens het verslagjaar rondde de Bank de horizon-
tale analyse van de modellering van de kosten in de 
technische voorzieningen (bij zeven verzekeringsonder-
nemingen) af. De analyse mondde uit in een medede-
ling 1, die naast de conclusies van de analyse eveneens 
verduidelijking geeft bij de bestaande regelgeving, wat 
zou moeten leiden tot de uniforme toepassing van de 
reglementaire bepalingen.

Uit de horizontale analyse bleek dat er op twaalf pun-
ten grote verschillen bestaan in hoe verzekeringson-
dernemingen kosten toewijzen en projecteren bij de 
berekening van de beste schatting en dat ze vaak niet 
alle reglementaire bepalingen naleven. De belangrijkste 
kwantificeerbare vaststelling is dat er in de praktijk te-
kortkomingen en verschillen bestaan voor de volgende 
vijf aspecten : de overheadkosten toegewezen aan de 
acquisitiekosten ; de toegepaste correcties voor éénma-
lige kosten ; de correcties om redenen die verband hou-
den met de door Solvency II opgelegde contractgrenzen 
(contract boundaries) ; de vereiste om de kasstromen 
(cash flows) van de kosten te laten samenvallen met de 
kasstromen van de onderliggende schade in de projec-
ties en de expliciete modellering van de vaste kosten. 
De Bank heeft de actieplannen van de ondernemingen 
geanalyseerd en indien ze niet volledig voldeden aan 
haar aanbevelingen heeft zij aan de betrokken onder-
nemingen haar opmerkingen meegedeeld.

Horizontale analyse van de niet-
beroepsgebonden ziektekostenverzekering

Om het gelijke speelveld van de aanvullende indi-
viduele ziektekostenverzekeringen in kaart te bren-
gen, heeft de Bank een horizontale analyse gemaakt 
van de Belgische markt. Uit de studie blijkt dat de 
winstgevendheid van de producten afhangt van de 
kenmerken ervan. Op basis van de kenmerken van 
de producten kan een inschatting worden gemaakt 
van het risico dat de toekomstige rendabiliteit van de 
portefeuille zich negatief zal ontwikkelen wanneer 
het medisch indexcijfer het verloop van de uitbetaalde 
schaden onvoldoende weerspiegelt.

De beste schatting blijkt extreem gevoelig te zijn 
voor de hypothesen met betrekking tot toekomsti-
ge schade‑inflatie en toekomstige premie‑indexatie. 
Om een gelijk speelveld te waarborgen, werd de 
ondernemingen gevraagd om bij de berekeningen en 
de parametrisatie van de beste schatting een aantal 
sensitiviteitsanalyses uit te voeren die de voormelde 
elementen in kaart zullen brengen.

Deze sensitiviteitsanalyses zullen toelaten de gerap-
porteerde beste schattingen van de ondernemingen 
te beoordelen en in voorkomend geval herstelmaat-
regelen op te leggen.

1 Mededeling NBB_2017_32 betreffende de resultaten van de 
horizontale analyse van de kosten gebruikt bij de waardering van 
de technische voorzieningen.

Het prudentieel 
toezicht op nieuwe 
ondernemingen die 

worden opgericht in 
het kader van de brexit 
zal een grote uitdaging 

vormen voor de Bank
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Analyse van de periodieke rapportering

Tijdens het verslagjaar heeft de Bank voor de tweede 
maal jaarrapporteringen ontvangen die volgens de 
nieuwe prudentiële regelgeving zijn opgesteld. Zij 
heeft deze rapporteringen transversaal doorgelicht 
aan de hand van waarschijnlijkheidscontroles op de 
kernelementen van de financiële toestand van de 
ondernemingen.

De Bank is volop bezig met het op punt stellen van 
een instrumentarium dat diepgaander analyses van 
de gegevens mogelijk moet maken. Hierbij zal de 
nadruk liggen op de sleutelelementen van de finan-
ciële gezondheid van de ondernemingen. De Bank 
zal prioritair aandacht besteden aan het toezicht op 
de technische voorzieningen, de kwaliteit van de be-
rekening van de kapitaalvereisten en de aard van de 
activaportefeuilles van de ondernemingen.

Verzekeringsondernemingen met een zwakke solva-
biliteitsratio werden in  2018 prioritair doorgelicht. 
De solvabiliteitsberekeningen zijn gebaseerd op een 
veelheid aan technische specificaties en vergen een 
goede interpretatie van de regelgeving om de cor-
recte toepassing ervan te garanderen. Daarnaast is 
ook een correcte berekening van de gebruikte para-
meters vereist om de kwaliteit van de gerapporteerde 
solvabiliteitscijfers te kunnen verzekeren. Tijdens deze 
doorlichting worden de balanswaarderingen en de 
berekening van het vereiste en het beschikbare kapi-
taal onder de loep genomen. Bij deze oefening wordt 
het evenredigheidsbeginsel gehanteerd.

In 2017 hadden de ondernemingen voor het eerst 
een periodiek toezichtsverslag (Regular Supervisory 
Reporting – RSR) voorgelegd aan de Bank. Het gaat 
om een verslag dat aan de Bank wordt bezorgd 
voor toezichtsdoeleinden, en waarvan de inhoud 
niet openbaar wordt gemaakt. Dit beschrijvende 
verslag, dat wordt aangevuld met templates voor 
kwantitatieve rapportering, bevat zowel kwalita-
tieve als kwantitatieve informatie. Het maakt deel 
uit van de informatie die ingediend moet worden 
voor toezichtsdoeleinden. De informatie uit de RSR 
wordt gebruikt voor de opmaak van het algemeen 
risicoprofiel van de onderneming. Deze informatie 
wordt samen bekeken met de informatie uit de 
beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit 
(Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) 1, het 
rapport over de solvabiliteit en financiële positie 
(Solvency and Financial Condition Report) en het 

governancememorandum. Het RSR kan een nut-
tig instrument zijn voor de toezichthouder om de 
veelheid van de via de periodieke rapportering 
overgemaakte gegevens correct te kunnen inter-
preteren. Er werden gesprekken gevoerd met de 
grote ondernemingen over de samenhang van de 
diverse hierboven vermelde documenten, alsook 
over de punten die de Bank in het verslagjaar ver-
der wenste te analyseren. In 2018 werden voor de 
grote ondernemingen verdere discussie gevoerd op 
basis van de beschikbare informatie over het pru-
dent person‑beginsel, de EPIFP 2 (expected profit in 
future premiums) en de risicomitigerende effecten 
van herverzekeringen en derivaten. De Bank zal 
de ondernemingen feedback geven over haar ver-
wachtingen voor deze punten.

Beoordeling ORSA

Voorts werden in 2018 voor de belangrijkste verzeke-
ringsgroepen gedetailleerde beoordelingen gemaakt 
van de 20 richtsnoeren over de ORSA en de 17 goede 
praktijken inzake stresstests en sensitiviteits‑ en scena-
rioanalyse, die zijn opgenomen in een circulaire van 
de Bank 3. De beoordeling hiervan en de voornaamste 
bevindingen van de risicobeoordeling werden bespro-
ken met de ondernemingen.

Samenwerkingsopdracht van de erkende revisor

In het kader van de samenwerkingsopdracht van 
de erkende revisor, hebben de revisoren tijdens een 
workshop hun aanpak toegelicht voor de beste schat-
ting. In het kader van de verwachtingen inzake de 
medewerking aan het prudentieel toezicht werd door 
de revisoren voor het eerst een omstandig verslag 
opgemaakt. De bevindingen hiervan werden met de 
Bank besproken. In 2019 zullen deze werkzaamheden 
op een gestructureerde wijze verder worden gezet.

1 In de ORSA beoordeelt de verzekeraar de eigen risico’s en de 
solvabiliteit. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de algehele solvabiliteitsbehoefte, de permanente naleving van 
de vastgelegde kapitaalvereisten en van de vastgelegde vereisten 
inzake de technische voorzieningen en de beoordeling van de 
mate waarin het risicoprofiel van de verzekeraar afwijkt van 
de hypothesen die ten grondslag liggen aan de berekening 
van het solvabiliteitskapitaalvereiste ('passendheid van de 
standaardformule').

2 De EPIFP is de verwachte winst van toekomstige premies 
op bestaande contracten. Deze verwachte winst verlaagt 
de beste schatting (best estimate) en verhoogt derhalve het 
nettovermogen. De juiste evaluatie van dit element is daarom 
belangrijk.

3 Circulaire NBB_2017_13 van 19 april 2017 over de beoordeling 
van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA).
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1.3.2 Inspecties (on-site toezicht)

Sinds de invoering in januari 2016 van de prudentiële 
regels van Solvency II zijn de inspectieopdrachten bij 
de verzekeringsondernemingen voornamelijk gericht 
op de aspecten die het meest worden beïnvloed 
door de nieuwe regelgeving. Aan de berekening van 
de beste schatting (best estimate) van de technische 
voorzieningen en de waardering van de hypothecaire 
kredieten werden verschillende specifieke inspectie-
opdrachten gewijd, die in  2018 werden afgerond. 
Hieruit konden belangrijke conclusies worden getrok-
ken. In 2018 werden ook andere thema’s behandeld, 
die duidelijker waren gericht op de bedrijfsmodellen 
en de operationele processen.

Tarifering

Wegens de aanhoudende lage rente hebben de ge-
mengde verzekeringsondernemingen de verkoop van 
niet‑levensverzekeringsproducten geïntensiveerd. De 
winstgevendheid van deze producten is immers min-
der gevoelig voor veranderingen in de rentecurve. In 
sommige bedrijfstakken heeft dit tot meer concurren-
tie geleid. In dit verband werden inspecties uitgevoerd 
om de tarifering en de winstgevendheid van de tak 
arbeidsongevallen te analyseren. Uit de statistieken 
blijkt namelijk dat op de tarieven van deze tak een 
neerwaartse druk wordt uitgeoefend. Deze analyses 

tonen aan dat een aanzienlijk deel van de verzeke-
ringsondernemingen die in deze bedrijfssegmenten 
actief zijn, hun marktaandeel verdedigen of willen 
vergroten, vaak ten koste van hun winstgevendheid. 
De uitgevoerde inspectieopdrachten hebben het be-
lang benadrukt van de stabiliteit van de tarieven en 
van het nodige formalisme in het tariferingsproces. 
In de huidige marktomstandigheden kunnen tekort-
komingen op dit vlak leiden tot een ontoereikende 
opvolging op de activiteiten en een discrepantie ver-
oorzaken tussen de doelstellingen inzake winstge-
vendheid en de waargenomen resultaten.

Door de concurrentie op de markt verlagen sommige 
ondernemingen hun marges aanzienlijk, wat een ne-
gatieve invloed heeft op de winstgevendheid van de 
tak arbeidsongevallen in zijn geheel. De Bank zorgt 
er ook voor dat in dit marktsegment een gezonde 
concurrentie wordt gewaarborgd, wat robuuste en 
transparante tariferingsprocessen vergt voor alle be-
trokken verzekeringsondernemingen.

Onafhankelijke controlefuncties

In  2018 werden er meer kwalitatieve inspectieop-
drachten uitgevoerd, waarbij dieper werd ingegaan 
op 3  van de 4  onafhankelijke controlefuncties : 
de actuariële functie, de interneauditfunctie en de 
risicobeheerfunctie.
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Er werd vastgesteld dat meerdere ondernemingen nog 
in onvoldoende middelen voorzien voor hun onafhan-
kelijke controlefuncties. Deze functies kunnen hun taak 
slechts naar behoren vervullen indien zij over de nodige 
tijd en middelen beschikken voor de uitoefening van 
hun opdracht. Om hun onafhankelijkheid en objecti-
viteit te verzekeren, is het ook evident dat de verant-
woordelijken van de voormelde controlefuncties niet 
(langer) kunnen genieten van een variabele beloning 
op grond van de resultaten van de bedrijfsonderdelen 
en de gebieden waarop zij controle uitvoeren.

Ook werd vastgesteld dat het statuut van de onafhan-
kelijke controlefuncties binnen de organisatie, en niet 
alleen binnen het organogram, niet steeds blijk geeft 
van de vereiste van onafhankelijkheid. Ook al beschik-
ken de personen die deze functies uitvoeren over de 
noodzakelijke vaardigheden, toch blijkt in de praktijk 
dat ze de juiste ervaring nog ontberen en vaak niet 
over de nodige tijd beschikken om zich in hun functie 
verder te kunnen ontplooien aangezien ze hun functie 
dienen te cumuleren met operationele activiteiten.

Interne modellen

In de loop van het verslagjaar werd het volledi-
ge internemodeldossier van een onderneming die 
voordien de standaardmethode toepaste, na een 

preapplicatieperiode van twee jaar goedgekeurd. 
Ook voor twee andere ondernemingen die zich in 
België willen vestigen in het kader van de brexit werd 
gestart met de preapplicatiewerkzaamheden.

De opvolging van de eerder goedgekeurde inter-
ne modellen van vier ondernemingen werd in  2018 
voortgezet. Verschillende dimensies kwamen daarbij 
aan bod, waaronder de opvolging van het herstelplan 
van de onderneming, van de terms and conditions 
opgelegd door de toezichthouders en de algemene 
opvolging van de performantie van de modellen. 
Daarnaast werd in de loop van het verslagjaar aan-
dacht besteed aan enkele belangrijke wijzigingen in 
deze modellen. Er werden maatregelen genomen 
wanneer de Bank van mening was dat de kwaliteit 
van de interne modellen ontoereikend was.

Naast de werkzaamheden in verband met het solva-
biliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement 
– SCR) heeft de Bank haar benchmarkingwerkzaam-
heden met betrekking tot de door verzekeringsonder-
nemingen ontwikkelde economic scenario generators 
(ESG's) en de monitoring van aspecten die verband 
houden met het activa‑ en passivabeheer van model-
len voor de waardering van levensverzekeringsver-
plichtingen voortgezet. De interne ontwikkeling van 
challenger models werd eveneens voortgezet.

Knipperlichtvoorziening

Het koninklijk besluit 1 op de jaarrekening van de verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen 
bepaalt dat de aanvullende voorzieningen die in het kader van Solvabiliteit I zijn gevormd, in de statutaire 
jaarrekening behouden blijven bij de overgang naar Solvabiliteit II en daarna ook aangevuld dienen te 
worden zolang het renterisico blijft bestaan.

Aangezien het nieuwe Solvabiliteit II‑raamwerk specifieke vereisten oplegt met betrekking tot het reglementair 
eigen vermogen ter dekking van het renterisico, bevat het voormeld koninklijk besluit vereenvoudigde 
bepalingen inzake de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen. 
Het mechanisme voor de toekenning van dergelijke vrijstellingen werd beter afgestemd op Solvabiliteit II.

1 Koninklijk besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de 
verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen.

KADER 16

u
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2. Wettelijk kader van het 
prudentieel beleid

2.1 Herziening van het Solvabiliteit II – 
wettelijk kader

Herziening van de standaardformule van 
Solvabiliteit II

Tijdens de verslagperiode heeft de Europese 
Commissie enkele aspecten van de standaardformule 
voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereis-
ten 1 herzien. Tussen september 2015 en januari 2016 
hield de Europese Commissie een openbare raadple-
ging over de voordelen, ongewenste effecten, con-
sistentie en coherentie van de financiële regelgeving, 
waaronder de Solvabiliteit II‑regelgeving. Meer dan 
50 respondenten namen deel aan deze openbare en-
quête, waaronder actoren uit de verzekeringssector, 
publieke autoriteiten en niet‑gouvernementele orga-
nisaties. Op basis van de feedback die de Commissie 
ontving, werden drie domeinen aangewezen waar het 
Solvabiliteit II‑raamwerk kon worden verbeterd.

Het eerste domein betreft de proportionele en vereen-
voudigde toepassing van de Solvabiliteit II‑vereisten. 
De Solvabiliteit II‑wetgeving verving 28  nationale re-
gimes door één geharmoniseerd risicogebaseerd wet-
telijk kader. De Solvabiliteit II‑Richtlijn 2 bepaalt dat de 

door de Commissie opgestelde verordening en techni-
sche uitvoeringsnormen rekening moeten houden met 
het proportionaliteitsbeginsel. Dit moet een proportio-
nele toepassing van de richtlijn waarborgen, met name 
voor kleine verzekeringsondernemingen. Hoewel de 
verordening talrijke bepalingen inzake proportionaliteit 
bevat, toonde de publieke raadpleging aan dat verbe-
teringen kunnen worden aangebracht om ervoor te 
zorgen dat de wettelijke vereisten in verhouding staan 
tot de risico's. Concrete onderwerpen waar verdere 
vereenvoudigingen mogelijk zijn, zijn met name de be-
palingen voor het berekenen van de kapitaalvereisten 
voor tegenpartijrisico en catastroferisico.

Het tweede domein heeft betrekking op de verwij-
dering van onbedoelde technische inconsistenties. 
Uit de openbare raadpleging bleek dat het Solvabiliteit 
II‑raamwerk kan worden verbeterd op het gebied 
van de consistentie met de wetgeving van andere 
financiële sectoren, bijvoorbeeld inzake de prudentiële 

De dekking van alle reglementaire eigenvermogensvereisten is een noodzakelijke voorwaarde om 
vrijgesteld te worden van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen. Om in aanmerking 
te komen voor vrijstelling moeten de ondernemingen ook stresstests uitvoeren met betrekking tot de 
blootstelling aan het renterisico, en de uitkomsten hiervan moeten bevredigende resultaten opleveren.

De beoordeling van de dossiers kan als volgt worden samengevat. De vrijstelling wordt toegekend als 
aan de twee volgende voorwaarden is voldaan zonder dat er andere elementen zijn die beletten dat 
de vrijstelling wordt toegekend : in de eerste plaats moet de onderneming in het basisscenario een 
solvabiliteitsratio hebben van meer dan 100 % en vervolgens moet zij een solvabiliteitsratio van meer dan 
100 % behouden na toepassing van een ongunstig scenario.

Voor  2018 ontving de Bank aanvragen tot vrijstelling van 24  ondernemingen. Negen ondernemingen 
zagen af van de vrijstelling en zullen dus aanvullende voorzieningen ter afdekking van het renterisico in 
hun balans aanleggen.

1 Zoals bepaald in overweging 150 van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2015 / 35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot 
aanvulling van Richtlijn 2009 / 138 / EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings‑ en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

2 Overeenkomstig artikel 29, lid 4 van 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 het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).



273NBB Verslag 2018 ¡ Verzekeringsondernemingen

behandeling van afgeleide producten en garanties van 
lokale overheden. Hierbij dient rekening te worden 
met de verschillen in de bedrijfsmodellen van financiële 
instellingen. Verder dient de wetgeving ervoor te zor-
gen dat Europese verzekeraars gebruik kunnen maken 
van de nieuwste financiële producten. Tot slot zouden 
ongewenste effecten zoals een te grote afhankelijkheid 
van ratingbureaus moeten worden vermeden.

Het derde en laatste domein van de herziening van 
Solvabiliteit II betreft het verwijderen van ongerecht-
vaardigde belemmeringen voor de investeringen van 
verzekeraars. Bij de openbare raadpleging benadrukten 
de respondenten dat het Solvabiliteit II‑raamwerk on-
gewenste beperkingen zou kunnen creëren voor lan-
getermijninvesteringen. De Gedelegeerde Verordening 
Solvabiliteit II werd reeds in 2015 gewijzigd 1 om inves-
teringen in infrastructuurprojecten en Europese lan-
getermijnbeleggingsinstellingen (European long-term 
investment funds – ELTIF's) te ondersteunen. In  2018 
werd de wetgeving herzien om de standaardformule 
voor het berekenen van de kapitaalvereisten verder te 
verfijnen teneinde de risicogevoeligheid voor bepaalde 
types investeringen te verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld 
voor investeringen in ondernemingen waarvoor mo-
menteel geen kredietbeoordeling door een ratingbu-
reau beschikbaar is, een fijnere risicoweging op basis 
van de financiële cijfers van die onderneming kunnen 
worden overwogen.

In juli  2016 en februari  2017 verstuurde de Europese 
Commissie twee brieven naar de Europese Autoriteit 
voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) 
over deze drie domeinen voor herziening, waarin ze 
technisch advies vroeg over de specifieke onderdelen 
van de standaardformule. In oktober  2017 en febru-
ari  2018 maakte EIOPA haar technische adviezen over 
aan de Commissie. Hierin kwamen enkele onderwerpen 
aan bod die van bijzonder belang zijn voor de Belgische 
verzekeringssector, waaronder de behandeling van ga-
ranties van lokale overheden, de doorkijkbenadering 
(look-through approach) voor investeringen in verbon-
den ondernemingen en de bepalingen inzake het ver-
liescompensatievermogen van uitgestelde belastingen.

Herziening van de 
langetermijngarantiemaatregelen

Teneinde de goede werking en stabiliteit van de 
Europese verzekeringsmarkten te waarborgen, 
werd in het Solvabiliteit II‑raamwerk een reeks 

langetermijngarantiemaatregelen ingevoerd. Deze 
maatregelen omvatten meer bepaald een techniek 
voor extrapolatie van de risicovrije rentecurve, waar-
door rentevoeten kunnen worden vastgesteld die 
voldoende stabiel zijn om de kunstmatige volatiliteit 
van het kapitaal en de technische voorzieningen 
te verminderen, verschillende aanpassingen die be-
doeld zijn om procyclisch gedrag te ontmoedigen 
en verscheidene overgangsmaatregelen voor een 
sequentiële overgang van het vorige prudentiële 
regime (Solvabiliteit I) naar het nieuwe.

De invoering van deze maatregelen gaat gepaard 
met een grondig onderzoek van hun doeltreffend-
heid. Te dien einde werd EIOPA gemachtigd om tot 
1  januari  2021  jaarlijks een verslag te bezorgen aan 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
over de gevolgen van de tenuitvoerlegging van deze 
maatregelen. EIOPA werkt nauw samen met de natio-
nale toezichthouders om deze opdracht tot een goed 
einde te brengen.

Sinds 2016 heeft EIOPA drie verslagen gepubliceerd 
over de tenuitvoerlegging van de langetermijnga-
rantiemaatregelen en hun invloed op de financiële 
positie van de betrokken ondernemingen en, meer in 
het algemeen, over hun economische weerslag in de 
Europese Unie.

Uit het EIOPA‑verslag van  2018 blijkt bijvoorbeeld 
dat de solvabiliteitsratio van de hele Belgische sec-
tor 192 % bedraagt wanneer alle langetermijnga-
rantiemaatregelen in aanmerking worden genomen, 
maar dat dit percentage terugloopt tot 174 % wan-
neer deze maatregelen niet worden meegerekend. 
Dit verschil van 18  procentpunt is kleiner dan het 
Europees gemiddelde, dat ongeveer 38 procentpunt 
bedraagt, met een solvabiliteitsratio die daalt van 
239 % tot 201 %. Er zij ook opgemerkt dat in België 
39  ondernemingen gebruik maken van de volatili-
teitsaanpassing van de relevante risicovrije renteter-
mijnstructuur en slechts één onderneming de over-
gangsmaatregel voor de technische voorzieningen 
toepast. Op Europees niveau passen 737  van de in 
totaal 2912  verzekerings‑ en herverzekeringsonder-
nemingen minstens één maatregel toe.

Van EIOPA wordt verwacht dat zij, in voorkomend 
geval na overleg met het ESRB en na openbare 

1 Zie Verslag 2017 van de Bank.
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raadplegingen te hebben gehouden, een advies ver-
strekt aan de Europese Commissie over de beoor-
deling van de langetermijngarantiemaatregelen. De 
Commissie zal uiterlijk op 1 januari 2021 een verslag 
over de herziening van deze maatregelen publiceren.

2.2 De boekhoudstandaard IFRS 17

Sinds 1 januari 2012 moet elke verzekerings‑ en her-
verzekeringsonderneming naar Belgisch recht een ge-
consolideerde jaarrekening neerleggen en een jaarver-
slag over haar geconsolideerde jaarrekening opstellen 
indien zij alleen of gezamenlijk op één of meer doch-
terondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht 
toezicht houdt. Deze geconsolideerde jaarrekening 
moet worden opgesteld overeenkomstig alle door 
de International Accounting Standards Board (IASB) 
vastgestelde internationale boekhoudstandaarden die 
op de balansdatum werden aangenomen door de 
Europese Commissie.

Op 18  mei  2017 publiceerde de IASB IFRS 17, een 
nieuwe standaard voor verzekeringsovereenkomsten 
die de vorige standaard IFRS 4  vervangt. Deze stan-
daard omvat een reeks beginselen voor de waardering 
van verzekeringsovereenkomsten en is hoofdzakelijk 
gebaseerd op het gebruik van actuele waarden en 
op een uniformisering van de presentatie van de 
rekeningen. De algemene waarderingsbeginselen van 
de nieuwe standaard sluiten relatief nauw aan bij die 
van de Solvabiliteit II‑regeling. Zo moet de verwachte 
waarde van de kasstromen van de overeenkomsten 
bij beide worden geprojecteerd voor elke maturiteit, 
verdisconteerd met een risicovrije rentecurve en ge-
corrigeerd met een risicomarge.

De standaard zal naar verwachting wereldwijd in 
werking treden op 1  januari  2022. In Europa wordt 
de standaard slechts van toepassing wanneer deze 
is bekrachtigd door de Europese Commissie. De in-
werkingtreding van de standaard was oorspronkelijk 
gepland voor 1 januari 2021, maar in november 2018 
besloot de IASB om de tenuitvoerlegging voorlo-
pig met één jaar uit te stellen om te vermijden dat 
de goede voorbereiding van de ondernemingen in 
het gedrang zou komen door de onzekerheden ver-
bonden aan de eventuele heronderhandeling van de 
standaard waar de IASB zich momenteel over buigt 
op verzoek van verschillende sectorale organisaties.

In het kader van dit goedkeuringsproces werd de 
European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG), een Europees adviespanel inzake financiële 
verslaggeving, door de Europese Commissie verzocht 
om advies uit te brengen over de bekrachtiging van 
de standaard. Dit advies moet gepaard gaan met een 
gedetailleerde impactanalyse, waaronder een kosten‑
batenanalyse, alsook met een meer algemene analyse 
van de economische impact van de invoering van de 
standaard in de Europese Unie. Hiervoor werkt de 
EFRAG samen met de toezichthouders en betrokken 
ondernemingen, die deelnemen aan praktijktests om 
de analyses van de EFRAG tot een goed einde te bren-
gen. Daarnaast verrichte en publiceerde EIOPA een 
analyse waarin de voordelen van de standaard vanuit 
Europees oogpunt en de overeenkomsten tussen de 
Solvabiliteit II‑regeling en de nieuwe boekhoudstan-
daard werden toegelicht, waardoor ook de mogelijke 
efficiëntiewinsten werden benadrukt. Er dient echter 
te worden opgemerkt dat de nieuwe standaard aan-
zienlijk complexer is dan de vorige en dat de tenuit-
voerlegging ervan momenteel een uitdaging vormt 
voor de betrokken ondernemingen.

2.3 Modernisering van het 
regelgevingskader inzake governance

De wet betreffende het toezicht op de verzekerings-
ondernemingen 1 heeft de voor de verzekerings‑ en 
herverzekeringsondernemingen geldende kwalitatieve 
regels inzake governance, versterkt. Sinds de inwer-
kingtreding van deze nieuwe regeling heeft de Bank 
een groot aantal dossiers in verband met governance 
behandeld en een eerste balans opgemaakt van de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe kwalitatieve vereis-
ten. Zo bleek het nodig om verschillende aspecten 
van het regelgevingskader te moderniseren en werd 
op 13 september 2018 een mededeling 2 gepubliceerd 
die de overkoepelende circulaire inzake het governan-
cesysteem voor de verzekerings‑ en herverzekerings-
sector 3 heeft bijgewerkt op verschillende gebieden.

Deze mededeling verduidelijkte allereerst het be-
grip evenredigheid door de verzekerings‑ en her-
verzekeringsondernemingen en de verzekerings‑ en 

1 Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 
verzekerings‑ of herverzekeringsondernemingen.

2 Mededeling NBB_2018_23 van 13 september 2018 over de 
bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het 
governancesysteem.

3 Circulaire NBB_2016_31 over de prudentiële verwachtingen van 
de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem 
voor de verzekerings‑ en herverzekeringssector (“overkoepelende 
circulaire betreffende het governancesysteem”).
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herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht op basis 
van kwantitatieve en kwalitatieve criteria in te delen in 
twee categorieën : significante ondernemingen / groe-
pen en minder significante ondernemingen / groepen. 
De concrete gevolgen van deze indeling op het ge-
bied van governance werden nader vastgelegd. Zo 
is de frequentie voor de volledige herziening van het 
Regular Supervisory Report (zie paragraaf E.1.) drie 
jaar voor minder significante ondernemingen / groe-
pen (met een jaarlijkse kennisgeving van wijzigingen) 
en één jaar voor significante ondernemingen / groe-
pen. Een ander voorbeeld is het feit dat, in minder 
significante ondernemingen, eenzelfde persoon ver-
schillende onafhankelijke controlefuncties mag cumu-
leren of dat een onafhankelijke controlefunctie extern 
mag worden uitbesteed. Voorts moeten bij de taak-
verdeling tussen de leden van het directiecomité van 
een minder significante onderneming minder strenge 
regels worden nageleefd dan de regels die voor signi-
ficante ondernemingen van toepassing zijn.

Vervolgens werden verschillende dimensies van het 
begrip governancesysteem nader toegelicht. De taken 
van de beleidsbepalende organen met betrekking tot 
de validatie van de prudentiële rapporteringen en het 
integriteitsbeleid werden verduidelijkt. De organisato-
rische regels die overeenkomstig artikel 76 van de wet 
moeten worden nageleefd voor de bewaring van do-
cumenten die betrekking hebben op verzekerings‑ en 
herverzekeringsactiviteiten en de verwachtingen van 
de Bank inzake de rapportering van de onafhankelijke 
controlefuncties en de cumulatie van functies werden 
ook gepreciseerd.

Gelet op het feit dat een groeiend aantal onderne-
mingen bepaalde kritieke functies of activiteiten uit-
besteedt, versterkte de Bank ten slotte haar vereisten 
op het gebied van uitbesteding door met name de 
inhoud van het aan haar te verstrekken informatie-
dossier en de modaliteiten van de rapportering van de 
dienstverlener aan de beleidsbepalende organen van 
de betrokken onderneming vast te leggen.

2.4 International Capital Standard

In het kader van de wereldwijde convergentie van 
prudentiële verzekeringsnormen en de bevorde-
ring van financiële stabiliteit werkt de Internationale 
Vereniging van Verzekeringstoezichthouders 
(International Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) aan de ontwikkeling van een gemeenschappe-
lijk prudentieel raamwerk voor internationaal actieve 

verzekeringsgroepen (internationally active insurance 
groups – IAIG’s 1). Dit raamwerk omvat met name de 
ontwikkeling van een internationale standaard voor 
kapitaalvereisten (International Capital Standard – ICS) 
die uit verschillende onderdelen bestaat : de bepaling 
betreffende de consolidatieperimeter, de waardering 
van activa en passiva, de kapitaalbestanddelen en de 
kapitaalvereisten.

De afgelopen vier jaar werden hieromtrent reeds ver-
schillende fieldtests uitgevoerd. Fieldtests dienen om 
de bovenstaande kapitaalstandaarden te verfijnen en 
de kwalitatieve aspecten van het regelgevend ka-
der verder te ontwikkelen. Daarnaast kan ook in-
put worden verkregen van deskundigen van zowel 
de betrokken sector als de toezichthouders. In de 
verslagperiode werd een fieldtest uitgevoerd om de 
kapitaalvereisten nader te bepalen volgens een stan-
daardbenadering. Er werden ook gegevens verzameld 
over de interne modellen die worden gebruikt voor de 
vaststelling van de kapitaalvereisten. Verwacht wordt 
dat de internationale kapitaalstandaard kan worden 
afgerond tegen eind  2019 om op geconsolideerde 
basis en na een waarnemingsperiode van vijf jaar te 
worden toegepast op alle betrokken internationaal 
actieve verzekeringsgroepen. Er lopen momenteel be-
sprekingen om, met name, de Europese Solvabiliteit II‑
norm te erkennen als de praktische tenuitvoerlegging 
van de internationale norm voor kapitaalvereisten.

2.5 Stresstests

Het beleid van de Bank inzake stresstests voor ver-
zekeringsondernemingen bepaalt dat de verzeke-
ringssector minstens jaarlijks aan een stresstest moet 
worden onderworpen en dat deze moet worden af-
gestemd op de Europese stresstest indien er een 
plaatsvindt. In  2018 voerde EIOPA een dergelijke 
Europese stresstest uit waaraan twee Belgische ver-
zekeringsgroepen deelnamen. Daarnaast besliste de 
Bank om eveneens een stresstest op te leggen aan 
een reeks individuele verzekeraars die gezamenlijk een 
significant deel van de Belgische verzekeringssector 

1 IAIG’s zijn verzekeringsgroepen die voldoen aan twee criteria ; 
de eerste houdt verband met de omvang van de buitenlandse 
activiteit, de tweede met de grootte van de groep. Zo moeten 
IAIG’s premies uitgeven in minstens drie landen en moet meer 
dan 10 % van hun brutopremies worden uitgegeven in het 
buitenland. Daarnaast moeten ze gedurende drie jaar gemiddeld 
over meer dan $ 50 miljard aan activa of meer dan $ 10 miljard 
aan premies beschikken. De toezichthouder beschikt over 
een zekere beoordelingsmarge bij de toepassing van deze 
maatregelen wanneer hij bepaalt of een specifieke groep al dan 
niet moet worden beschouwd als een IAIG.



276 Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ¡ NBB Verslag 2018

vertegenwoordigen. Voor deze Belgische stresstest 
werd gebruikgemaakt van dezelfde scenario’s die wer-
den ontwikkeld voor de EIOPA‑oefening.

De Europese stresstest omvatte in  2018 drie scena-
rio’s. Twee scenario’s bestonden uit een combinatie 
van marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s. 
Beide scenario’s werden ontwikkeld door EIOPA en 
het ESRB en zijn een weerspiegeling van de beoorde-
ling door het ESRB van de voornaamste risico’s voor 
het Europees financieel stelsel.

Het Yield Curve Down‑scenario (YCD) heeft als hoofd-
doel de potentiele kwetsbaarheden van de verzeke-
ringssector die voortvloeien uit een langdurige la-
gerenteomgeving in samenhang met een beperkte 
stijging van de risicopremies en een daling van het 
sterftecijfer ten gevolge van medische ontwikkelin-
gen, te identificeren en te beoordelen. Het scenario 
treft zowel de activa als de passiva van de onderne-
mingen, door de combinatie van een omgeving van 
dalende risicovrije rentecurves, schokken op materiële 
activaklassen van de beleggingsportefeuille en een 
hoger dan verwachte toename van de gemiddelde 
levensverwachting. Dit scenario maakt niet alleen deel 
uit van het raamwerk van de Bank voor de beoorde-
ling van macroprudentiële risico’s, maar het laat ook 
toe eventuele zwakheden op microprudentieel niveau 
vast te stellen. Dit betekent concreet dat de resultaten 
van het YCD‑scenario in aanmerking worden geno-
men bij de beoordeling van het dossier voor de aan-
vraag van een vrijstelling van het aanleggen van de 
knipperlichtvoorziening voor renterisico (zie kader 16, 
paragraaf E.1.).

Het Yield Curve Up‑scenario (YCU) test de veerkracht 
van de sector in geval van een plotse en sterke 
stijging van de risicoaversie aangevuld met een op-
waartse herziening van de schadelast en een weerslag 
op de afkoop van verzekeringsovereenkomsten. Dit 
scenario uit zich in een opwaartse verschuiving van 
de risicovrije rentecurves, een forse stijging van de 
risicopremies voor de belangrijkste activaklassen, een 
inflatieverhoging met gevolgen voor de technische 
voorzieningen niet‑leven en aanzienlijke uitgaande 
kasstromen door de toename van de afkopen.

Het derde scenario, dat werd ontwikkeld door EIOPA, 
simuleert de invloed van verschillende natuurrampen 
op de financiële positie van de verzekeraars. Dit 
scenario werd niet gebruikt in het kader van de 
Belgische stresstest.

De referentiedatum voor deze oefening werd vastge-
legd op 31 december 2017. Voor ieder scenario werd 
gevraagd de invloed te berekenen op de balans, de 
eigen middelen en het kapitaalvereiste. De resultaten 
van deze stresstests werden gepubliceerd op de web-
site van EIOPA 1.

2.6 Ontwikkelingen op het 
gebied van rapportering

Voor de prudentiële rapportering door de verzeke-
ringsondernemingen werd de nadruk in 2018 gelegd 
op de kwaliteit van de gegevens en op de vereenvou-
diging van bepaalde beschrijvende en kwantitatieve 
rapporteringen.

De kwaliteit van de gegevens van de kwalitatieve 
rapporteringen blijft immers een aandachtspunt voor 
zowel de sector als de toezichthouders. Naast haar 
bijdrage aan de invoering van nieuwe validatietests op 
Europees niveau voerde de Bank haar eigen validatie-
tests uit op Belgisch niveau. Er werden systematische 
tests van de lijst van activa ingevoerd om de overeen-
stemming tussen de informatie van de Solvabiliteit II‑
rapportering en die van de jaarrekeningen te contro-
leren. De Bank bleef ook de auditors betrekken bij het 
proces voor de kwaliteitscontrole van de prudentiële 
rapporteringen en zal haar dialoog met deze laatsten 
verderzetten om haar ervaring te delen en haar ver-
wachtingen te verduidelijken.

Een nieuwe mededeling 2 wijzigt de beschrijvende 
rapporteringen die de verzekerings‑ en herverzeke-
ringsondernemingen vanaf 2019 aan de Bank moeten 
bezorgen. De voornaamste ontwikkelingen zijn : (i) de 
integratie van het governancememorandum in het 
Regular Supervisory Report (RSR), (i) de herziening van 
de indieningsfrequentie voor het RSR, waarbij een on-
derscheid wordt gemaakt naargelang de onderneming 
als significante of minder significante onderneming is 
aangemerkt, (iii) de aan voorwaarden onderworpen 
toelating om in het RSR te verwijzen naar interne do-
cumenten en (iv) de aanpassing van de indieningsmo-
daliteiten voor bepaalde rapporteringen. Naast deze 
inhoudelijke herzieningen legt de mededeling ook de 
indieningsdata van de rapporteringen voor 2019 vast 

1 https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA%202018%20
Insurance%20Stress%20Test%20Report.pdf.

2 Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings‑ en 
herverzekeringssector – periodieke verslagen die vanaf 2019 via 
eCorporate moeten worden ingediend.
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en bevat de website van de Bank een inventaris van 
de te gebruiken rapporteringstemplates.

In het kader van haar risicoanalyse voert de Bank jaar-
lijks een reeks horizontale analyses uit met betrekking 
tot de voornaamste risico’s voor de verzekeringssector. 
Daarbij worden het renterisico, het liquiditeitsrisico en 
het spreadrisico van de Belgische verzekeraars meer 
gedetailleerd in kaart gebracht. Voor de analyse van het 
rente‑ en liquiditeitsrisico werden reeds vóór de invoering 
van Solvabiliteit II specifieke rapporteringen ontwikkeld. 
Op basis van de nieuwe gegevens die verkregen zijn via 
de Solvabiliteit II‑rapportering heeft de Bank in  2018 
onderzocht in welke mate de rapporteringen over het 
rente‑ en liquiditeitsrisico kunnen worden gestroomlijnd.

Teneinde een vollediger en meer gedetailleerd beeld te 
krijgen van de blootstelling van de verzekeringssector 
aan het renterisico, besloot de Bank in 2014 om een 
specifieke jaarlijkse standaardrapportering uit te wer-
ken voor de monitoring van dit risico. De gegevens 
werden doorgaans opgevraagd voor zowel de vol-
ledige portefeuille van de ondernemingen als voor de 
belangrijkste productsegmenten. Dankzij de informatie 
die via de Solvabiliteit II‑rapportering wordt verkregen, 
kon de rapportering voor het renterisico vereenvoudigd 
worden. Zo worden de projecties van de kasstromen 
van de technische voorzieningen en van de rende-
menten niet langer opgevraagd. Daarnaast dienen de 
duration van de technische voorzieningen en van de 
activa ter dekking van deze voorzieningen alsook de 
projectie van de kasstromen van de activa enkel nog 
op portefeuilleniveau te worden gerapporteerd. Het 
deel over de samenstelling van de gewaarborgde ren-
tevoeten op de verzekeringsportefeuille wordt volledig 
behouden. De indieningsdatum van deze rapportering 
wordt wel met twee maanden vervroegd vanaf 2019.

Rekening houdend met de neerwaartse trend van de 
premievolumes van de traditionele levensverzekeringen 
en met de toename van het aandeel van de illiquide 
activa op de Belgische verzekeringsmarkt, voorziet de 
Bank in een afzonderlijke driemaandelijkse liquiditeits-
rapportering voor alle levensverzekeringsondernemin-
gen. Deze rapportering is toegespitst op de monitoring 
van de in‑ en uitgaande kasstromen, het verloop van 
de liquide activa en passiva en, tot slot, het verloop van 
de blootstellingen aan instrumenten en derivaten met 
een potentieel liquiditeitsrisico. Dit laat toe het liqui-
diteitsrisico van een verzekeringsonderneming zowel 
op individueel als op sectorniveau op een meer syste-
matische wijze in kaart te brengen. De Solvabiliteit II‑
rapportering biedt nu de mogelijkheid om rechtstreeks 
of onrechtstreeks een aantal gelijkaardige indicatoren 
af te leiden. Om de doeltreffendheid van beide rap-
porteringen te bevorderen, werd de liquiditeitsrappor-
tering dan ook beter afgestemd op de Solvabiliteit 
II‑rapporteringsvereisten. De gegevens met betrekking 
tot de liquiditeit van de investeringsportefeuille worden 
bijvoorbeeld niet langer opgevraagd, maar worden 
afgeleid van de Solvabiliteit‑II‑rapportering van de lijst 
van activa. De indieningsdatum van deze rapportering 
blijft onveranderd.

Op Europees niveau maakte EIOPA ook bekend dat 
zij voornemens is vanaf 2019 een denkoefening op 
te starten over de rapportering. De rapportering 
zal worden herzien om de relevantie van de in-
houd alsook de structuur en de standaardformaten 
van de Quantitative Reporting Templates (QRT’s) te 
herbeoordelen. Het is echter niet de bedoeling om 
het aantal te verstrekken gegevens te verkleinen of 
vergroten, maar om alle rapporteringen en publi-
caties beter af te stemmen op het doel dat ermee 
wordt beoogd.
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