
Q&A Solvency II rapportages in de voorbereidingsfase 20-02-2015
(NB: Q&A specifiek voor de SII rapportages in 2015)

1 Specificaties Welke specificaties kunnen verzekeraars gebruiken voor de SII berekeningen in de 
voorbereidingsfase? 

Verzekeraars kunnen ten behoeve van de voorbereidende SII rapportages gebruik maken van de Technische Specificaties van EIOPA 
(gepubliceerd op 30 april 2014, zie Open Boek of EIOPA website) en de Delegated Acts (gepubliceerd op 10 oktober 2014). De Technische 
Specificaties van EIOPA zijn opgesteld op de basis van de toenmalige versie van de Delegated Acts en geven tevens nadere toelichting op 
onderdelen. Daar waar de in oktober 2014 gepubliceerde Delegated Acts afwijken van de Technische Specificaties zijn de Delegated Acts 
van 10 oktober 2014 doorslaggevend. 
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2 Jaarrapportage Hoe verhoudt de voorbereidende SII jaarrapportage in 2015 zich tot de volledige SII 
jaarrapportage die voor het eerst in 2017 moet worden ingediend?

De voorbereidende SII jaarrapportage in 2015 betreft een subset van de uiteindelijke, volledige SII jaarrapportage die in 2017 voor het eerst wordt 
ingediend. Dit betekent dat alleen onderdelen van de volledige kwantitatieve én kwalitatieve informatie wordt gevraagd. Om een indicatie te geven: 
er zijn in totaal 20 kwantitatieve templates op jaarbasis in de voorbereidingsfase en de volledige set omvat 72 templates op jaarbasis (NB: niet alle 
templates zijn voor elke verzekeraar van toepassing, dit is afhankelijk van het specifieke profiel van een verzekeraar. Een levensverzekeraar vult 
bijvoorbeeld niet de templates in voor technische voorzieningen schade). Een volledig overzicht van alle rapportagevereisten onder SII vanaf 1-1-
2016 is te vinden op Open Boek of op de EIOPA website.
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3 Indieningsterm jn Wat zijn de precieze indieningsdata voor de SII rapportages in 2015? De precieze data voor het indienen van de SII rapportages in 2015 staan hieronder. Deze zullen ook worden vermeld wanneer de 
rapportageverplichting in E-line DNB wordt opengezet.

Jaarrapportage (over boekjaar 2014):
-indiening solo: 3 juni 2015
-indiening groep: 15 juli 2015

Kwartaalrapportage (over Q2 2015)
-indiening solo: 25 augustus 2015
NB: geen groepenrapportage over dit kwartaal

Kwartaalrapportage (over Q3 2015)
-indiening solo: 25 november 2015
-indiening groep: 6 januari 2016
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4 Kwartaal-
rapportages

Klopt het dat er geen reguliere Q1 rapportage is in 2015? Ja, de reguliere rapportageverplichting over Q1 2015 vervalt voor individuele SII-verzekeraars. DNB houdt evenwel de bevoegdheid om in 
individuele gevallen informatie over Q1 2015 op te vragen op S1 basis.
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5 Kwartaal-
rapportages

Hoe gaat DNB om met de Q4 rapportage in 2015? Per 1-1-2016 zal het zogenoemde Solvency II Day 1 Reporting van toepassing zijn. Er is dus geen reguliere Q4 rapportage in 2015, maar dit zal 
worden opgevangen via de SII Day 1 Reporting. De inhoud van de SII Day 1 Reporting is  opgenomen in de technische standaard voor rapportages 
(Implementing Technical Standards on the templates for the submission of information to the supervisory authorities). Deze is te vinden op de 
EIOPA website: https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-
Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx
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6 Kwalitatieve 
rapportage

Wat is de kwalitatieve rapportage? De kwalitatieve rapportage is een beschr jvend rapport dat verzekeraars onder Solvency II als onderdeel van het Solvency and Financial Condition 
Report (SFCR, publiek) en het Regular Supervisory Report (RSR, aan de toezichthouder) jaarlijks dienen op te stellen. Hierin beschrijven 
verzekeraars onder andere het resultaat, het governancesysteem, het risicoprofiel, waarderingsgrondslagen en kapitaalmanagement van de 
instelling. Het vormt hiermee een belangrijke aanvulling op de kwantitatieve jaarstaten. 

De inhoud van de kwalitatieve rapportage onder SII staat beschreven in de Delegated Acts (artikelen 290 -314) en wordt op onderdelen nader 
gespecificeerd in de richtsnoeren voor rapportages (Guidelines on Reporting and Disclosure, zie EIOPA website). De kwalitatieve rapportage die in 
2015 moet worden ingediend in de voorbereiding op SII betreft een subset van het uiteindelijke beschr jvende rapport en niet alle onderdelen 
hoeven dus beschreven te worden in de voorbereidingsfase. De inhoud hiervan is opgenomen in de op Open Boek gepubliceerde DNB Guidance 
met betrekking tot de kwalitatieve rapportage in 2015.
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7 LTG maatregelen Mogen verzekeraars de zogenaamde LTG-maatregelen (Matching Adjustment, Volatility 
Adjustment en overgangsmaatregelen voor de rentecurve of technische voorzieningen) 
toepassen in de voorbereidingsfase?

De Long Term Guarantee maatregelen (Matching Adjustment, Volatility Adjustment en overgangsmaatregelen voor de technische voorzieningen) 
mogen worden toegepast in de voorbereidende SII rapportages, onder voorwaarde dat aan de criteria voor het gebruik van deze maatregelen wordt 
voldaan en mits de impact van het gebru k 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. 
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8 Grandfathering Zijn de Grandfathering regelingen ten aanzien van de vermogensbestanddelen zoals 
opgenomen in SII (art 308b, lid 9 en 10) toegestaan in de voorbereidingsfase? 

Ja, de Grandfathering regelingen ten aanzien van de vermogensbestanddelen zoals opgenomen in SII z jn ook toegestaan in het overgangsregime 
2015.
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9 Overgangsmaat-
regel

Zijn inkomens- of schadeverzekeringen die conform de Leven-richtlijn worden berekend 
toegestaan onder de overgangsregel voor de rentecurve?

Nee. Artikel 308c van SII stelt in lid 4 dat de 'admissable insurance and reinsurance obligations' moeten voldoen aan de vereiste dat: 
(b) (...) “technical provisions for the insurance and reinsurance obligations were determined in accordance with the laws, regulations and 
administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC” (...). 

Hier wordt verwezen naar de technische voorzieningen (in Nederland geïmplementeerd met de toereikendheidstoets) die worden bepaald 
overeenkomstig de Wft, Besluit en Regeling solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen die de Leven-richtlijn implementeren. 
Schadeverzekeringen zijn geen 'admissable insurance obligations' en vallen niet onder deze overgangsmaatregel.

Artikel 308d (de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen) is wel van toepassing. Hier moet voor 'technische voorzieningen' echter wel 
de uitkomst van de toereikendheidstoets gelezen worden. 

De Regeling solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen stelt namel jk in artikel 3:5 dat schadeverzekeraars, voor zover discontering wordt 
toegepast, artikel 3:2 (disconteren met DNB rentecurve) moeten toepassen. Schadeverzekeringen die worden gedisconteerd moeten, voor de 
toereikendheidstoets, met de DNB curve contant worden gemaakt. Via Besluit prudentiele regels en de Wft, worden hiermee uiteindelijk de schade-
Richtlijnen geïmplementeerd: er worden regels gesteld voor de toereikendheid van de balanswaarde van verzekeringsverplichtingen voortvloeiend 
uit schadeverzekeringen.
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10 Overgangsmaat-
regel

Mogen verzekeraars de overgangsmaatregel voor de equity risk module zoals opgenomen in 
SII (art 308b, lid 13) gebruiken in de voorbereidingsfase?

Ja, het gebru k van de overgangsmaatregel voor equity risk zoals opgenomen in SII art 308b, lid 13, is toegestaan in het overgangsregime 2015. 12-12-2014

11 Intern Model Wat zijn de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van een intern model in de 
voorbereidingsfase?

In de brief van 28 februari 2014 (kenmerk 2014/139585) heeft DNB het volgende aangegeven, dat nog steeds van toepassing is:

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 voor dividenduitkeringen of andere 
kapitaalonttrekking nodig is. DNB kan bij de beoordeling van de aanvraag wel de uitkomst van het interne model betrekken. 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 w jze waarop de standaardformule uitkomsten gerapporteerd worden. Daarnaast blijven de S2 eisen voor het applicatie 
proces voor het gebru k van een intern model gewoon van toepassing.
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12 USP Wat zijn de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van USPs in de voorbereidingsfase? Voor het gebruik van USPs in de voorbereidingsfase geldt hetzelfde als voor interne modellen, aangezien voor beide goedkeuring van de 
toezichthouder vereist is (en dit pas in de loop van 2015 kan worden beoordeeld): zolang USPs nog niet zijn goedgekeurd dienen verzekeraars uit 
te gaan van de uitkomst zonder USPs b j de bepaling of een verklaring van geen bezwaar nodig is voor dividenduitkeringen of andere 
kapitaalonttrekkingen, . DNB kan b j de beoordeling van de aanvraag wel de uitkomst inclusief de USPs betrekken. In hoeverre dit zal gebeuren 
hangt af van de status van de USP aanvraag (en de beoordeling daarvan) op dat moment.

Tevens zijn de velden voor het gebruik van USPs nog niet van toepassing in de templates voor de voorbereidingsfase. Verzekeraars dienen de 
rapportages dan ook in te vullen zonder het gebru k van de USPs. Indien van toepassing kunnen verzekeraars wel de impact van het gebruik van 
de USPs toelichten in de kwalitatieve rapportage.
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13 Look Trough Hoe wordt het "look through" beginsel bij beleggingen toegepast in de rapportages in de 
voorbereidende periode?

Het template met de "look through" data wordt nog niet uitgevraagd in de voorbereidingsfase. Het is ook niet de bedoeling de look through 
informatie via de "gedetailleerde lijst van activa" aan te leveren in de voorbereidingsfase. Een belegging in een fonds kan dus inderdaad 
gerapporteerd worden als het aantal stuks in het betreffende fonds, met de juiste code voor dat fonds (zie ook annexes 2 en 5). Zie bijvoorbeeld in 
annex 2 in de cel "Hoeveelheid" (A22 op template AS-D1): "aantal effecten of nominaal geïnvesteerd bedrag, afhankel jk van het soort activa. 
Rapporteer voor activacategorieën 3 en 4 het aantal aandelen; rapporteer voor activacategorieën 1, 2, 5 en 6 het nominaal geïnvesteerde bedrag."  
Annex 5 beschrijft dat beleggingsfondsen tot activacategorie 4 behoren.

Dit laat natuurl jk onverlet dat verzekeraars zich wel zodanig moeten voorbereiden dat ze de look through informatie via de genoemde template 
vanaf 1-1-2016 wél volledig en juist kunnen aanleveren.  
Ook moeten ze in de voorbereidingsfase de SCR rapporteren (in de jaarrapportage met peildatum 31-12-2014) en hiervoor zullen verzekeraars zelf 
inderdaad "look through informatie" beschikbaar moeten hebben. 
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14 Beleggingen Klopt het dat de look-through voor beleggingsfondsen geen onderdeel is van de rapportages 
tijdens de Preparatory Phase? 

 

Wat wordt bedoeld met "beleggingen op stuksniveau"? 

 

Klopt het dat de ‘S2 jaarstaten’ inderdaad niet over boekjaar 2015 gerapporteerd hoeven te 
worden?

Ten aanzien van de eerste vraag:
Template Assets D4 - Investment Funds (S.06.03) is inderdaad niet opgenomen in de rapportages tijdens de Preparatory Phase. De look-through 
voor beleggingsfondsen is dus nu nog niet aan de orde voor rapportage doeleinden. Voor de SCR berekeningen is het look through beginsel 
uiteraard wel gewoon van toepassing. 

Ten aanzien van de tweede vraag:
Met de tekst ‘beleggingen op stuksniveau’ wordt de invulling van de templates S.06.02 - List of Assets en S.08.01 - Open Derivatives bedoeld. Hier 
wordt aangesloten bij de EIOPA templates die spreken van item-by-item reporting.

Ten aanzien van de derde vraag:
Voor het boekjaar 2015 worden geen S2 jaarstaten uitgevraagd, maar wel een S2 day 1 reporting met peildatum 1-1-2016. De inhoud hiervan is 
gespecificeerd in de ITS on regular supervisory reporting (te vinden op https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-
2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx). Een beknopt overzicht van de inhoud is tevens opgenomen in 
de tabel in bijlage 1 van de brief van 28-2-2014.
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15 Beleggingen Hoe beoordeelt DNB de rapportage voor beleggingen op stuksniveau in de 
voorbereidingsfase?

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. B j 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 besch kken over een concreet plan waarin ze aantonen dat ze gereed zullen zijn b j 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. Hierb j 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.
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16 XBRL De eerste aanlevering van de QRTs volgens de richtsnoeren in de voorbereidende fase is in 
2015 over het boekjaar 2014. Gaat DNB ook het XBRL format voor de eerste rapportage 
hanteren?

Om de SII Preparatory Guidelines rapportages aan DNB aan te leveren, kunnen verzekeraars gebruik maken van de internetapplicatie e-Line DNB, 
met de huidige inlog- en aanmeldcodes. Vanaf begin 2015 zal de rapportageverplichting over het boekjaar 2014 via deze applicatie beschikbaar 
z jn. DNB verzoekt verzekeraars om het XBRL bestand als attachment toe te voegen in de e-Line DNB verplichting. De kwalitatieve toelichting b j de 
jaarrapportage (zie Guidelines on submission of information to National Competent Authorities), dient als separaat document gerapporteerd te 
worden. 
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17 XBRL Welke versie van de XBRL taxonomie dient gebruikt te worden voor de aanlevering in de 
voorbereidingsfase?

Op dit moment is taxonomie versie 1.5.2 de juiste versie voor de aanlevering van de SII Preparatory Phase. Het is niet toegestaan om met een 
oudere versie aan te leveren, omdat de rapportage  in dat geval niet kan worden gevalideerd.

Onderstaand de communicatie van EIOPA op dit punt (op deze plek zal EIOPA ook updates van de taxonomie publiceren): 
https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Reporting-formats.aspx. 

"EIOPA strongly recommends upgrading always to the latest taxonomy release.

Important: 
The 1.5.2 taxonomy includes a change to the way that the preparatory taxonomy is versioned compared to previous drafts. 
In all versions preceding 1.5.2, the same URI has been used for the namespace and the normative location of the frameworks. Each subsequent 
version has replaced the last.
The 1.5.2 has a new URI for the namespace and normative location and the old URI (using 2014-01-01) is now associated with the 1.2 release (not 
the 1.4 as it was just prior to publication).
For referencing the latest version of the taxonomy, you will have to upgrade those references to use the new URI (using 2014-07-23). 
This is the only officially supported version of the taxonomy as of the time of publication. 
If you are currently using the 1.4 taxonomy, you should upgrade to the 1.5.2 as the 1.4 is no longer supported and the files at the normative location 
for that taxonomy will be downgraded to 1.2.

Principles, rules and design approaches used in the current publication are still under consideration and subject to further changes. Comments 
provided by interested parties will be considered in further work.
Further steps in 2014
Fourth quarter 
Publication of the Solvency II DPM and XBRL Taxonomy reflecting supervisory templates that will be publicly consulted by EIOPA in November 
2014 (Public Consultation on Set 2 of Implementing Technical Standards)

Further major releases of the Preparatory Solvency II DPM and XBRL Taxonomy are not foreseen, unless outstanding issues are detected. Hotfixes 
will be released to solve potential minor issues."
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18 Beleggingen Is voor beleggingsfonden die behoren tot de categorie ‘Beleggingen aangehouden voor 
rekening en risico polishouders’ (unit linked investments)  ‘look through’ reporting van 
toepassing?

Naar aanleiding van de bijeenkomst in de RAI is nogmaals contact gezocht met EIOPA en de uitkomst daarvan is dat voor beleggingen voor 
rekening en risico van polishouders wel look-through reporting van toepassing is. Beleggingsfondsen in deze categorie dienen daarom onder SII wel 
uitgesplitst gerapporteerd te worden op formulier S.06.03 (oud AS-D4, dit formulier is overigens nog niet van toepassing in de voorbereidende fase). 

NB: het betreft hier dus een rectificatie van hetgeen tijdens RAI bijeenkomst is gecommuniceerd. DNB betreurt de verwarring die dit 
mogelijk heeft veroorzaakt.

Onderstaand nog de reactie van EIOPA op een soortgelijke vraag uit de consultatie van 2012, waarin EIOPA motiveert waarom deze uitsplitsing 
noodzakelijk is:

"Excluding unit linked assets undermines a comprehensive view of the undertaking risk profile, in particular contagious risk. The security-by-security 
reporting will also concern unit-linked products, since we consider that these also present specific risks (for instance, undertakings selling bonds 
issued by entities of their own group, leading to conflicts of interests; or undertakings exposed to reputational risk if they have a major problem on 
one of their unit-linked; etc.).

The look through principle is prescribed in the Solvency II Directive. The level of granularity comprises only main asset categories, country and 
currency (local or foreign). There is a threshold for reporting this template quarterly based on the ratio of investment funds to total investments."
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19 Groepen Waar is te vinden welke informatie op groepsniveau gerapporteerd dient te worden voor de 
verschillende berekeningsmethoden voor de groepssolvabiliteit?

In de LOG files bij de templates staat telkens expliciet aangegeven indien een veld alleen van toepassing is voor een bepaalde 
berekeningsmethode. Het betreft hier bijvoorbeeld onderdelen (specifieke velden) van de QRTs die afhankelijk zijn van de berekeningsmethode 
voor de groepssolvabiliteit. De SCR templates worden bijvoorbeeld alleen ingevuld voor de onderdelen die onder methode 1 (accounting 
consolidation method) worden geconsolideerd. Een ander voorbeeld betreft de velden A1 tot en met M1 op template s.33.01.g (Oud G03), deze zijn 
alleen van toepassing indien methode 2 (D&A) wordt gebruikt. 
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20 Groepen Wat zijn de vereisten ten aanzien van het rapporteren van risicoconcentraties en 
intragroeptransacties?

De vereisten voor het rapporteren van risicoconcentraties en intragroeptransacties staan beschreven in artikelen 376 en 377 van de Delegated 
Acts. Daarnaast werkt EIOPA aan een technische standaard waarin de vereisten nader worden gespecificeerd. In de voorbereidingsfase in 2015 
z jn de templates voor het rapporteren van RC en IGT nog niet opgenomen, maar in de volledige set vanaf 1-1-2016 dienen hiervoor wel specifieke 
templates te worden gerapporteerd (zie voor de volledige set Open Boek of de EIOPA website). 
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21 Rapportage-
eenheden

Welke rapportage-eenheden dienen verzekeraars te gebruiken  in de voorbereidingsfase? Verzekeraars dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de uiteindel jke vereisten ten aanzien van rapportage-eenheden onder Solvency II, zoals 
opgenomen in artikel 4 van de (draft) ITS voor rapportages (zie onderstaand het relevante artikel, de volledige ITS is te vinden op de EIOPA 
website: https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-
and-Guidelines.aspx).

Deze functionaliteit zit ook in de XBRL-taxonomie en de Tool for Undertakings die voor de Preparatory Phase zijn ontwikkeld en helpt verzekeraars 
bovendien bij de voorbereidingen op Solvency II. Het is hierb j wel goed om op te merken dat verzekeraars het gebruik van decimalen consistent 
toepassen in de verschillende rapportagetemplates, omdat er anders mogelijk problemen ontstaan met de ingebouwde controleregels.

Article 2
Supervisory reporting formats
(1) The insurance and reinsurance undertakings, the participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies or mixed 
financial holding companies shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations determined 
by the supervisory authorities or group supervisor and respecting the following specifications:
a. Data points with the data type ‘monetary’ shall be expressed in units with at least two decimals; 
b. Data points with the data type ‘percentage’ shall be expressed as per unit with at least four decimals; 
c. Data points with the data type ‘integer’ shall be expressed in units with no decimals.
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