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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000068/2018 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Theodor Dumitru Stolojan 
namens de Commissie economische en monetaire zaken 

Betreft: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 
Verzekeringscontracten 

Op 18 mei 2017 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) de nieuwe insurance 
accounting standard IFRS 17 Verzekeringscontracten bekendgemaakt. De Commissie heeft de 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) om een goedkeuringsadvies verzocht, dat 
momenteel wordt opgesteld. Het Parlement heeft de volgende vragen aan de Commissie: 

1. Hoe is de Commissie van plan de zorgen over IFRS 17 die uit de lopende geschiktheidscontrole 
voortkomen, weg te nemen wat betreft: 

– de mogelijke strijd met de richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening van verzekeringsondernemingen en de richtlijn inzake kapitaalinstandhouding, 

– de wisselwerking tussen de nieuwe norm en de prudentiële wetgeving van de EU, met name 
de openbaarmakingsvereisten van de Solvabiliteit II-richtlijn en de lopende werkzaamheden 
tot wijziging van de gedelegeerde handeling voor Solvabiliteit II, 

– het niveau van aggregatie van verzekeringscontracten, de basis die gebruikt wordt om 
premies te berekenen in het kader van de verzekeringsrisico's, en de kenmerken van 
herverzekeringscontracten? 

2. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat, in het kader van haar onderzoek van IFRS 17, de 
problemen met betrekking tot IFRS 9 die in dit stadium nog niet zijn opgelost, zoals de risico's 
voor de financiële stabiliteit en de langetermijnfinanciering van de Europese economie, naar 
behoren worden aangepakt? 

3. Gezien het feit dat het op 24 mei bekendgemaakte pakket wetgevingsmaatregelen inzake 
duurzame financiering op het gebied van boekhouding niet volstaat, hoe denkt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de nieuwe regels bevorderlijk zullen zijn voor het Europees openbaar 
belang, waaronder doelstellingen inzake duurzaamheid en langetermijninvesteringen? 

4. Indien IFRS 17 goedgekeurd wordt in de EU zal deze standaard naar verwachting op 1 januari 
2021 van kracht worden. Hiervoor zijn grote inspanningen van de verzekeringsmaatschappijen 
nodig. Op welke wijze denkt de Commissie, als de norm op EU-niveau wordt goedgekeurd, het 
uitvoeringsproces te vergemakkelijken, met als doel de complexiteit en de administratieve lasten 
te verminderen? 
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