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Toepassing EIOPA Preparatory Guidelines voor rapportages 
 
 
Geachte directie, 
 
Inleiding 
De Nederlandsche Bank NV (DNB) heeft op 11 februari 2014 in een nieuwsbericht op Open 
Boek aangegeven dat ter voorbereiding op de richtlijn Solvency II (S2) de EIOPA Preparatory 
Guidelines (richtsnoeren) voor rapportages1 worden toegepast door middel van een wijziging van 
het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Het wijzigingsbesluit (Wijzigingsbesluit financiële 
markten 2015) waarin deze wijziging van het Bpr is opgenomen, wordt naar verwachting in de 
periode van 7 maart tot en met 4 april 2014 door het ministerie van Financiën geconsulteerd. Via 
deze brief lichten wij de invulling en de randvoorwaarden voor de indiening van de S2 
rapportages toe. De randvoorwaarden zijn in overleg met het Verbond van Verzekeraars tot stand 
gekomen.  
 
Rapportageverplichting 
Wanneer de voorgenomen wijziging van het Bpr van kracht wordt, dienen alle solo verzekeraars 
die onder de reikwijdte van de S2 richtlijn vallen een jaarrapportage (over het boekjaar 2014) en 
twee kwartaalrapportages (tweede en derde kwartaal van 2015) in op S2 basis2. Voor het tweede, 
derde en vierde kwartaal van 2015 vervallen de huidige S1 kwartaalrapportages. Ter wille van 
een verdere administratieve lastenverlichting zal DNB voor het eerste kwartaal van 2015 op ad 
hoc basis een S1 kwartaalrapportage opvragen bij uitsluitend die verzekeraars waarop verscherpt 
toezicht van toepassing is. DNB zal dit vaststellen aan de hand van een maatstaf mede gebaseerd 
op het theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC) en de informatie in de staat Organisatie en Risico 
over het boekjaar 2013. DNB zal de betreffende verzekeraars hierover in het najaar van 2014 
informeren.  

                                                      
1 Het betreft de EIOPA richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten (EIOPA-CP-13/010). 
2 Een overzicht van de rapportageverplichtingen en bijbehorende indieningstermijnen is opgenomen in bijlage 1. Dit overzicht is 

tevens van toepassing op verzekeraars die op basis van ‘opt in’ onder S2 vallen.  
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De inhoud van de S2 rapportages zal conform de EIOPA richtsnoeren worden vastgesteld door 
DNB. Voor de berekeningen in de rapportages stelt EIOPA technische specificaties (waaronder 
de opbouw van de curve) vast. Voor deze rapportages is geen certificering door de externe 
accountant vereist en de rapportages zijn niet publiek. Over de wijze waarop deze rapportages in 
technische zin moeten worden aangeleverd, wordt u apart geïnformeerd. 
 
Relatie tot het TSC 
Voor levensverzekeraars wordt het TSC in 2015 vervangen door de S2 ratio op basis van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR). Voor alle verzekeraars vervalt in 2015 de eis om in de staat 
Organisatie en Risico de scenario´s voor marktrisico en verzekeringstechnisch risico te 
berekenen. De uitkomst van de berekende S2 ratio vormt vanaf 2015 voor alle verzekeraars een 
belangrijk criterium bij de bepaling of een verklaring van geen bezwaar nodig is voor 
kapitaalonttrekkingen. Verzekeraars die in 2015 hun eigen vermogen willen verminderen (door 
dividenduitkeringen of andere kapitaalonttrekkingen), moeten zich ervan vergewissen dat zij ook 
na deze uitkering/onttrekking in 2016 aan de dan geldende eisen van de Wft voldoen, en of zij 
daarvoor een verklaring van geen bezwaar nodig hebben (artikel 3:97 Wft).  
 
Indien de uiteindelijke uitvoeringsverordening van de Europese Commissie (naar verwachting 
uiterlijk in september 2014 gepubliceerd) te veel afwijkt van de EIOPA technische specificaties 
om op basis daarvan (of van door DNB te maken aanpassingen) een zinvolle berekening te 
maken, vervalt de verplichting voor S2 rapportages in het Bpr en blijft het TSC (en de scenario’s 
in de staat Organisatie en Risico) in 2015 in stand. Echter, DNB verwacht van verzekeraars dan 
vrijwillige inzending van de staten.  
 
Groepen 
DNB verwacht in het kader van de beheerste en integere bedrijfsvoering dat 
verzekeringsgroepen3 op vrijwillige basis een jaarrapportage (over het boekjaar 2014, 
indieningstermijn 28 weken) en een kwartaalrapportage (derde kwartaal van 2015, 
indieningstermijn 14 weken) indienen ter voorbereiding op de rapportage op groepsniveau onder 
S2. In specifieke gevallen kunnen groepen bepaalde groepsonderdelen niet meenemen in de 
rapportages, bijvoorbeeld indien de kosten van het verkrijgen van de benodigde informatie 
disproportioneel zouden zijn in de voorbereidende fase. In dat geval moeten verzekeraars wel 
aangeven welke onderdelen niet zijn meegenomen, wat de reden daarvan is en hoe de verzekeraar 
ervoor zorgt deze informatie onder S2 wel te kunnen opleveren.  
 
  

                                                      
3 Het betreft groepen waarvan de moederonderneming een verzekeraar, een verzekeringsholding of een gemengde financiële holding 

is. De EIOPA  richtsnoeren hebben geen betrekking op rapportages op het niveau van subconsolidatie. Hiermee wordt echter op geen 

enkele wijze vooruitgelopen op beslissingen van DNB ten aanzien van toezicht op subgeconsolideerd niveau onder S2. 
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Verwachting en vragen 
DNB benadrukt het belang van een goede en tijdige voorbereiding op het nieuwe regelgevende 
kader en verwacht dat verzekeraars zich tot het uiterste inspannen om de kwaliteit van de 
rapportages te waarborgen. In bijlage 2 vindt u tot slot enkele randvoorwaarden die een nadere 
invulling geven aan het proportionaliteitsprincipe en het gebruik van een intern model. 
 
Indien u vragen heeft over deze brief of over de inhoud of toepassing van de richtsnoeren kunt u 
deze per e-mail stellen: solvency2@dnb.nl. 
 
Hoogachtend, 
De Nederlandsche Bank NV 
 
 
 
 
 
drs. M.W. van Woerden 
divisiedirecteur  
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Bijlage 1 
 
Overzicht rapportageverplichtingen voor solo S2 verzekeraars4 
 
Peildatum Betreft Inhoud Inlevertermijn 
31-12-2014 S1 jaarstaten   Huidige inhoud, exclusief de TSC 

scenario’s in de staat O&R 
31 mei 2015 

S2 jaarstaten (subset 
van de rapportages die 
onder S2 vereist zijn) 
 

Balans 
Activa en passiva per valuta  
Beleggingen op stuksniveau,  
Technische Voorzieningen 
Own funds 
MCR en SCR (per submodule) 
Kwalitatieve rapportage 

22 weken na einde jaar  

NB: het TSC vervalt als een criterium voor het aanvragen van een vvgb. In plaats daarvan wordt de 
berekende S2 ratio hiervoor gebruikt. 

31-3-2015 S1 kwartaalstaat (Q1) 
(alleen voor 
verzekeraars waarop 
verscherpt toezicht 
noodzakelijk is) 

Huidige inhoud 6 weken na einde kwartaal 

30-6-2015 S2 kwartaalstaat (Q2) Balans 
Beleggingen op stuksniveau,  
Technische Voorzieningen 
Own funds 
MCR  

8 weken na einde kwartaal 

30-9-2015 S2 kwartaalstaat (Q3) Idem Idem 
31-12-2015 S1 jaarstaten   Huidige inhoud, exclusief de TSC 

scenario’s in de staat O&R 
31 mei 2016 

1-1-2016 S2 day 1 reporting Balans 
Own funds 
MCR en SCR (waarschijnlijk  per 
submodule) 
Kwalitatieve verklaring verschil S2 
openingspositie en S1 eindpositie. 

14 weken na 1-1-2016  

31-3-2016 S2 kwartaalstaat Eerste volledige S2 kwartaalrapportage 8 weken na einde kwartaal 
31-12-2016 S2 jaarstaat Eerste volledige S2 jaarrapportage 20 weken na einde jaar 
 
  

                                                      
4 Op basis van de laatste versie van de draft Delegated Acts. 
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Bijlage 2 
 
Randvoorwaarden – LTG maatregelen, proportionaliteit en interne modellen 
Voor de indiening van de rapportages op basis van de EIOPA richtsnoeren zijn de volgende 
randvoorwaarden van toepassing. 
 

• De Long Term Guarantee maatregelen (Matching Adjustment, Volatility Adjustment en 
Transitionals voor de technische voorzieningen) mogen worden toegepast in de 
rapportages, onder voorwaarde dat aan de criteria voor het gebruik van deze maatregelen 
wordt voldaan en mits de impact van het gebruik van de maatregelen wordt toegelicht in 
de kwalitatieve S2 jaarrapportage en als toelichting op de kwartaalrapportages. Echter, de 
toepassing van de maatregelen loopt op geen enkele manier vooruit op de toestemming 
van DNB voor het gebruik van deze maatregelen onder S2. 
 

• De vereenvoudigde berekeningsmethoden die onder S2 zijn toegestaan, mogen ook in de 
voorbereidingsfase worden toegepast in de rapportages, onder voorwaarde dat 
verzekeraars kunnen uitleggen waarom vereenvoudigingen passend zijn. Voor wat betreft 
de diepgang van de uitleg en documentatie geldt een ‘phasing-in’ benadering: het moet 
duidelijk zijn dat onder S2 aan de eisen van documentatie voldaan gaat worden. Bij de 
beoordeling hanteert DNB het proportionaliteitsbeginsel.  

 
• Beleggingen op stuksniveau zijn een belangrijk nieuw element in de S2 rapportages. 

Verzekeraars dienen zich voldoende in te spannen om de rapportage vanaf de start 
volledig en juist aan te leveren. Bij de beoordeling van de informatie over de beleggingen 
op stuksniveau hanteert DNB wel een ‘phasing-in’ benadering. De kwaliteit en 
beschikbaarheid van data moeten groeien gedurende het jaar. Verzekeraars die niet alle 
data vanaf de start aanleveren, moeten beschikken over een concreet plan waarin ze 
aantonen dat ze gereed zullen zijn bij de inwerkingtreding van S2. Indien informatie van 
onvoldoende kwaliteit is of geheel niet beschikbaar is, dienen verzekeraars deze op basis 
van ‘best effort’ in te vullen. Voor deze onderdelen zal wel een extra toelichting worden 
gevraagd waarin staat welke delen van de informatie missen, wat de reden daarvoor is, 
welke aannames zijn gehanteerd en hoe dit voor ultimo 2015 zal worden opgelost. Hierbij 
hanteert DNB het proportionaliteitsbeginsel. De te verwachten kwaliteit en de te 
verrichten inspanningen zijn afhankelijk van de omvang, aard en risico’s van de 
verzekeraar. 
 

• Indien DNB voor het volledige interne model of voor het volledige partiële model, 
middels een voornemen tot goedkeuring, heeft aangegeven dat het uiteindelijk onder S2 
gebruikt mag worden, mogen de verzekeraars deze uitkomst (in plaats van de uitkomst op 
basis van de standaardformule) onder bepaalde voorwaarden gebruiken als criterium voor 
het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voor onttrekkingen uit het eigen 
vermogen. Indien DNB slechts voor onderdelen van het interne model een voornemen tot 
goedkeuring heeft afgegeven, dient de verzekeraar uit te gaan van de uitkomst van de 
standaardformule bij de bepaling of een verklaring van geen bezwaar nodig is. DNB kan 
bij de beoordeling van de aanvraag wel de uitkomst van het interne model betrekken.  
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In hoeverre dit zal gebeuren hangt af van de status van het interne model (en de 
beoordeling daarvan) op dat moment.  
 

• Tot slot dienen verzekeraars die zich in het proces van pre-applicatie voor het gebruik 
van een intern model bevinden de betreffende rapportages voor een intern model in. 
Tijdens het pre-applicatieproces moet echter ook de standaardformule gerapporteerd 
worden. DNB zal in overleg treden met verzekeraars over de wijze waarop de 
standaardformule uitkomsten gerapporteerd worden. Daarnaast blijven de S2 eisen voor 
het applicatie proces voor het gebruik van een intern model gewoon van toepassing. 

 


