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Geachte directie,
De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse
economie. Ook voor u zal de uitbraak ongetwijfeld voor grote operationele
uitdagingen zorgen. Via onze contacten met individuele verzekeraars en met het
Verbond van Verzekeraars horen we dat er met veel inzet wordt gewerkt om
kritische processen onbelemmerd door te laten gaan.
Het is vooral nu van belang dat verzekeraars en DNB elkaar goed en snel weten te
vinden. We gaan er vanuit dat zorgen over de financiële positie en kritische
operationele processen met uw toezichthouders worden gedeeld. Een eventuele
doorbreking van de interne normen of een zorgelijke verslechtering van de
wettelijke normen meldt u uiteraard onverlet aan ons.
DNB wil, waar het kan, ruimte bieden om de komende periode goed door te komen.
Daarbij is het cruciaal dat DNB de benodigde toezichtinformatie blijft krijgen om de
situatie goed te beoordelen.
Op 20 maart publiceerde EIOPA een aanbeveling aan nationale toezichthouders voor
flexibiliteit met betrekking tot rapportagetermijnen van toezichtrapportages en
publieke rapportages1. DNB verwelkomt en volgt deze aanbeveling. In lijn met deze
aanbeveling passen we tijdelijk ons handhavingsbeleid met betrekking tot
rapportagetermijnen voor basic verzekeraars aan. In deze brief leest u wat dat voor
u betekent.
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Bijlagen

Solvency 2 Basic rapportages
-

Solvency 2 Basic-verzekeraars kunnen hun jaarrapportages uiterlijk 8
weken na de oorspronkelijke deadline aanleveren.

-

Solvency 2 Basic-verzekeraars kunnen hun eerste kwartaalrapportages
uiterlijk 1 week na de oorspronkelijke deadline aanleveren.

-

DNB moedigt verzekeraars aan om te rapporteren zodra ze daar
redelijkerwijs toe in staat zijn aan. Voor wat betreft de kwalitatieve
toelichting in het jaarverslag hoeft de inzending nog niet te zijn vastgesteld
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

-

DNB wijst verzekeraars met een ontheffing voor de kwartaalrapportages
erop dat ze direct contact moeten opnemen als ze niet meer voldoen aan

1

EIOPA Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting and
public disclosure by insurers, https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendationssupervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory
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de voorwaarden van de ontheffing. Ook vragen we bij deze verzekeraars
interne managementrapportages over het eerste kwartaal op.
Accountantscontrole
-

DNB verlengt de uiterste rapportagetermijn voor de digitale handtekening
van de accountant met 8 weken. Dit betekent dat cijfers ingestuurd en
gepubliceerd kunnen worden zonder dat de accountantscontrole volledig is
afgerond. Uiteraard geeft DNB er de voorkeur aan dat de controle zo snel
als redelijkerwijs mogelijk is wordt afgerond.
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In de bijlage zijn de rapportages met nieuwe termijnen nader toegelicht.
Mocht er bij u naar aanleiding van de situatie problemen ontstaan om aan de
nieuwe termijnen te voldoen dan kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt dan kunt u terecht bij
helpdesk-verzekeraars@dnb.nl.
Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

Petra Hielkema
Divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars
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Bijlage: rapportages met bijbehorende nieuwe termijnen

Datum
23 maart 2020
Ons kenmerk
A069-1248534874-278

Rapportagenaam

Oorspronkelijke
termijn

Nieuwe termijn

Toelichting / subset

Basic rapportages
Jaarrapportage
Certificering accountant
Eerste kwartaalrapportage

20-5-2020

15-07-2020

8 weken uitstel

3-6-2020

29-07-2020

8 weken uitstel

12-5-2020

19-5-2020
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