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Onderwerp 

Uitstel rapportagetermijnen vanwege Coronavirus 

 
 

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, met het 
Verbond van Verzekeraars en met Zorgverzekeraars Nederland 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. Dit betekent dat 
we tijdelijk ons handhavingsbeleid met betrekking tot rapportagetermijnen 
aanpassen. In deze brief leest u wat dat voor u betekent. 
 

Solvency 2 rapportages 
 

- Bij de aanlevering van de rapportages kunt u de termijnen hanteren zoals 
genoemd in de EIOPA aanbeveling (zie bijlage). 

 
- DNB gaat ervan uit dat verzekeraars rapporteren zodra ze daar 

redelijkerwijs toe in staat zijn. In lijn met de aanbeveling moedigt DNB de 
verzekeraars aan om, waar mogelijk, bij de eerste aanlevering (met de 
mogelijkheid van 2 weken uitstel voor de jaarrapportages en één week 
uitstel voor de kwartaalrapportages) de volledige rapportage in te sturen. 
In dat geval volstaat uiteraard deze eerste levering.  

 
- DNB maakt geen gebruik van de in de aanbeveling genoemde mogelijkheid 

om additionele informatie op te vragen bij verzekeraars met een ontheffing 
voor de kwartaalrapportages. We wijzen deze verzekeraars erop dat ze 
direct contact moeten opnemen als ze niet meer voldoen aan de 
voorwaarden van de ontheffing. Ook vragen we bij deze verzekeraars 
interne managementrapportages over het eerste kwartaal op. 

                                                 
1 EIOPA Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting and 

public disclosure by insurers, https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-

supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory 
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Nationale staten en documenten van de Solvency 2 verzekeraars 

- Voor de Solvency 2 jaarrapportage Nationale Staten2 geldt dezelfde termijn
als voor de volledige Solvency 2 solo jaarrapportage. Dit betekent dat deze
met 8 weken uitstel kan worden aangeleverd.

- Voor de Solvency2 kwartaalrapportage Nationale Staten Impact
alternatieve extrapolatiemethode geldt de termijn overeenkomstig de
eerste set volgens de EIOPA aanbeveling. Dit betekent dat deze met één
week uitstel kan worden aangeleverd.

- Voor de vereiste documenten (het jaarverslag, het actuarieel functierapport
en het accountantsverslag) blijven de oorspronkelijke deadlines (30 juni)
gelden.

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 (voor de eerste set geldt immers 2 weken uitstel). Uiteraard geeft
DNB er de voorkeur aan dat de controle zo snel als redelijkerwijs mogelijk
is wordt afgerond.

In de bijlage zijn de rapportages met nieuwe termijnen nader toegelicht. 

Er zal nog een gedetailleerde instructie voor rapporteurs voor het indienen van de 
eerste set en het indienen van de volledige set op het Digitaal Loket Rapportages 
voor verzekeraars worden gepubliceerd. 

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 

2 Nationale staten Winst- en verliesrekening, Windstorm, Natura uitvaart, Zorg en Impact alternatieve 

extrapolatiemethode 
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Bijlage: rapportages met bijbehorende nieuwe termijnen 

 

 

 

 

 

 

Rapportagenaam Oorspronkelijke 
termijn 

Nieuwe termijn  
eerste set 

Nieuwe termijn 
volledige set 

Toelichting / subset 

          

Rapportages solo (EIOPA 
en nationaal) 

        

Jaarrapportage (QRT's) 7-4-2020 21-4-2020 2-6-2020 De eerste set bestaat 
uit: Content of the 
Submission (S.01.01), 
Basic Information 
(S.01.02), Balance-sheet 
(S.02.01), Cash-Flow 
projections for life 
business (S.13.01), LTG 
(S.22.01), Own funds 
(S.23.01) and SCR 
calculation (S.25.01 to 
S.25.03) 

Regular Supervisory Report 
(RSR) 

7-4-2020   2-6-2020 Kwalitatieve rapportage 

Solvency and Financial 
Condition Report (SFCR) 

7-4-2020 21-4-2020 2-6-2020 Eerste set bestaat uit: 
Balance-sheet (S.02.01), 
LTG (S.22.01), Own funds 
(S.23.01) and SCR 
calculation (S.25.01) 

Nationale jaarstaten 7-4-2020   2-6-2020 Betreft: UFR drag, Natura-
uitvaart, Zorg, W&V en 
Wind-Storm. 

Certificering jaar accountant 
(digitale handtekening en 
verklaring) 

21-4-2020   16-6-2020 Dit betekent dat de eerste 
set zonder controle kan 
worden ingestuurd / 
gepubliceerd. 

Actuarieel functierapport 30-6-2020   30-6-2020 Geen wijziging. 

Accountantsverslag 30-6-2020   30-6-2020 Geen wijziging. 

Jaarverslag 30-6-2020   30-6-2020 Geen wijziging. 

Kwartaalrapportage Q1 6-5-2020 13-5-2020 3-6-2020 Eerste set bestaat uit: 

alle templates behalve 
Derivatives Transactions 
(S.08.02) 

Kwartaalrapportage Q1 - 
nationale staat 

6-5-2020 13-5-2020   Impact alternatieve 
extrapolatiemethode 
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Rapportages groep (EIOPA 
en nationaal) 

        

Jaarrapportage (QRT's) 19-5-2020 2-6-2020 14-7-2020 Eerste set bestaat uit: 
Content of the Submission 
(S.01.01), Basic 
Information (S.01.02), 
Balance-sheet (S.02.01), 
LTG (S.22.01), Own funds 
(S.23.01), SCR calculation 
(S.25.01 to S.25.03) and  
Undertakings in the scope 
of the group (S.32.01) 

Regular Supervisory Report 
(RSR) 

19-5-2020 
 

14-7-2020 Kwalitatieve rapportage 

Solvency and Financial 
Condition Report (SFCR) 

19-5-2020 2-6-2010 14-7-2020 Eerste set bestaat uit: 
Balance-sheet (S.02.01), 
LTG (S.22.01), Own funds 
(S.23.01) and SCR 
calculation (S.25.01), 
group entities (S.31.01) 

Certificering jaar accountant 
(digitale handtekening en 
verklaring) 

2-6-2020   28-7-2020 Dit betekent dat de eerste 
set zonder controle kan 
worden ingestuurd / 
gepubliceerd. 

FS Kwartaalrapportage Q1 19-5-2020 26-5-2020 16-6-2020 Eerste set bestaat uit: 
alle templates behalve 
Derivatives Transactions 
(S.08.02) 

Solvency II 
Kwartaalrapportage Q1 

16-6-2020 23-6-2020 14-7-2020 Eerste set bestaat uit: 
alle templates behalve 
Derivatives Transactions 
(S.08.02) 

 


