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Prudentieel toezicht? 
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 Toezicht door de overheid op de verzekeringssector

 Waarborgen van een passende organisatie – soliditeit – betrouwbaarheid van 
individuele verzekeringsondernemingen

= Microprudentieel toezicht

 Waarborgen van stabiliteit van het financiële stelsel als geheel 
= Macroprudentieel toezicht 

 Richtlijn 2009/138/EG (Solvency II) – Wet van 13 maart 2016

 Nationale Bank van België (NBB) – European Insurance and Occupational 
Pensions Authority (EIOPA) 



Drie pijlers 

3



4

Trends

 Digitalisering

 Herstel en afwikkeling

 Duurzaamheid

Bron: EIOPA Revised Single Programming Document 2023-2025 



Digitalisering
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 Nieuwe risico’s en tendenzen

 Cyberaanvallen (bij de verzekeraars of hun cliënten) – ICT-risico’s

 Insurtech 

 Uitbesteding aan cloud dienstverleners

 EU Digital Finance Strategie

 Sectoverschrijdende initiatieven

 Bescherming consumenten en waarborgen financiële stabiliteit 

 Crypto-activa

 Digitale operationele veerkracht 



Digitalisering

6

 Voorstel voor een Verordening inzake digitale operationele veerkracht (DORA) 

 Sectoroverschrijdend initiatief – september 2020

 Operationele veerkracht van financiële instellingen

• (her)verzekeringsondernemingen, (her)verzekeringstussenpersonen en nevenverzekeringstussenpersonen

• vereisten omtrent ICT-risicobeheer

• rapportering inzake ICT-gerelateerde incidenten

• testen van digitale operationele veerkracht 

• beheer van ICT-risico van derde aanbieder – uitbesteding

 Toezicht (“Oversight”) op cruciale derde aanbieders van ICT-diensten

 Toekomstige EIOPA Regulatory & Implementing Technical Standards 



Herstel en afwikkeling
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 Vierde pijler - Quid als het mis gaat?

 Voorstel voor een Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader
voor het herstel en de afwikkeling van verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen (IRRD)

 Geharmoniseerd regime, met ruimte voor lidstaten

 In het spoor van de Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD)

 Preventieve herstelplanning en afwikkelingsplanning

 Afwikkelbaarheid:

1. in gebreke blijven

2. geen andere alternatieve maatregel binnen redelijk tijdsbestek

3. maatregel noodzakelijk in het algemeen belang – normale insolventieprocedure niet toereikend



Herstel en afwikkeling
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Bron: EIOPA Staff Paper – Overview of the proposal for an Insurance Recovery and Resolution Directive

Afwikkelingsinstrumenten



Herstel en afwikkeling
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 Afwikkelingsautoriteit aan te wijzen

 Verzekeringsgarantiestelsels of afwikkelingsfondsen blijven (voorlopig?) 

een nationale aangelegenheid

 België: Garantiefonds voor tak 21-levensverzekeringen

 tot EUR 100,000, per persoon en per verzekeraar

 afkoopwaarde of transfer van contract



Duurzaamheid
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 Focus op ESG (environmental, social, governance) risico’s

 EIOPA Opinion over toezicht op het gebruik van 

klimaatveranderingsscenario’s in de own risk and solvency assessment 

(ORSA) 

 Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Solvency II

 Verplichte klimaatveranderingsscenarioanalyse onder de ORSA

 Vrijstelling voor verzekeraars met een laag risicoprofiel



Duurzaamheid

11

 Bijkomende taken voor EIOPA inzake duurzaamheidsrisico’s:

 Aangepaste prudentiële behandeling voor bepaalde activa en activiteiten (“green 

supporting” of “brown penalising”?) 

 Herzien parameters van de standaardformule inzake natuurrampenrisico



12

 kent nieuwe uitdagingen  wordt alleen maar 
uitgebreider

 gaat het bankentoezicht 
achterna

Prudentieel verzekeringstoezicht…
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