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BEKNOPTE MOTIVERING

Solvabiliteit II is een richtlijn die 14 (her)verzekeringsrichtlijnen herschikt. Het onderhavige 
voorstel is in de vorm van een herschikking gegoten zodat alleen nieuwe delen kunnen 
worden geamendeerd .

Het belangrijkste doel van de richtlijn is om kapitaals- of solvabiliteitsvereisten afhankelijk te 
stellen van risico's, die worden geanalyseerd in het kader van de gehele bedrijfsactiviteit van 
de onderneming, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. In het bijzonder zij erop 
gewezen dat verzekeringsmaatschappijen zijn blootgesteld aan risico's die niet alleen verband 
houden met hun verplichtingen maar ook met de activa die zij hebben ter dekking van deze 
verplichtingen. Gevallen waarin verzekeringsmaatschappijen in de knel raken komen vaker 
voort uit problemen in verband met activa dan met verplichtingen.

De risicoanalyse wordt uitgevoerd op basis van modellen. Men kan gebruik maken van 
standaardmodellen maar grote ondernemingen kunnen ook - en dit wordt ook van hen 
verwacht - hun eigen interne modellen ontwikkelen, die worden goedgekeurd door de 
toezichthouder. Groepen kunnen verzoeken om toezicht op de groep als geheel, zodat zij 
profijt kunnen hebben van de hiermee gepaard gaande grotere diversificatie in de 
risicoberekeningen, die resulteren in lagere kapitaalsvereisten dan die welke zouden gelden 
voor de som van de afzonderlijke entiteiten.

Met betrekking tot het kapitaal bestaat er een minimumkapitaalvereiste (MCR), dat het 
kapitaalniveau vertegenwoordigt dat elke onderneming altijd moet hebben om met een 
volledige vergunning haar activiteiten voort te kunnen zetten. Het 
solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) is een hoger kapitaalniveau dat normaliter moet worden 
aangehouden, en dat, bij onderschrijding, functioneert als vroegtijdig waarschuwingssignaal 
voor tussenkomst van de toezichthouder. De aanvullende SCR activa, boven de MCR, mogen 
worden gehouden op het niveau van de groep (moederonderneming of verzekeringsholding).
Als een dochteronderneming beneden het MCR komt (en normaliter al voordat dat niveau is 
bereikt) zullen toezichthouders de overdracht van kapitaal verlangen naar die 
dochteronderneming.

Fundamenteel voor de werking van groepstoezichtprocessen is de samenwerking tussen 
nationale toezichthouders in de lidstaten van ontvangst met dochterondernemingen en het land 
van herkomst van de moederonderneming. De toezichthouder van het land van herkomst van 
de moederonderneming heeft een meer uitgebreide rol als 'groepstoezichthouder'. Het Comité 
van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (CEIOPS) heeft tevens 
een rol in de regeling van geschillen tussen toezichthouders en in de totstandbrenging van 
convergentie in de regelgeving.

Binnen dit kader zijn er verschillende terreinen waarvan het wenselijk is dat zij de bijzondere 
aandacht van de Commissie juridische zaken krijgen:

Groepstoezicht

Het moet duidelijker worden gemaakt dat alle toezichthouders een rol hebben in het 
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groepstoezicht, dat zij allen normale toegang moeten hebben tot documentatie en actief 
betrokken worden bij de besluitname.

Vermogensoverdracht bij groepsondersteuning

Het is van cruciaal belang dat gegarandeerd wordt dat middelen kunnen worden overgedragen 
tussen ondernemingen. Als de moederonderneming of de holding liquide middelen heeft, is 
het veel simpeler om over juridische structuren te beschikken die voorzien in de overdracht 
van middelen. Dit zou wel eens de beste optie kunnen zijn, in elk geval in eerste instantie. Het 
is echter niet ongewoon dat groepen middelen overdragen tussen dochterondernemingen, en 
derhalve is een juridisch bindend mechanisme voor dit doel ook voorzien. Hiervoor schijnt 
een contractuele basis nodig te zijn tussen elk respectieve paar van dochterondernemingen.

Middelen en verantwoordelijkheid van de nationale toezichthouder

De nieuwe toezichtsregeling vergt een grondig inzicht in risico's zowel met betrekking tot 
activa als verplichtingen. Besluiten hebben betrekking op zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
aspecten. Het is van essentieel belang dat toezichthouders de middelen hebben om het 
toezicht grondig uit te oefenen, over alle ondernemingen, en niet alleen over die welke als 
cruciaal voor de marktstabiliteit worden gezien.

Tevens moet worden verduidelijkt dat wanneer nationale toezichthouders optreden als 
groepstoezichthouders, hun mandaat verder reikt dan een louter nationaal mandaat, en dat zij 
de belangen van alle verzekeringnemers moeten waarborgen. Als de toezichthouder 
maatregelen onderneemt als groepstoezichthouder, mogen deze niet resulteren in juridische 
procedures waarin de toezichthouder ervan beticht wordt dat deze maatregelen in strijd zijn 
met de nationale verantwoordelijkheden.

Rechtspersoonlijkheid voor het CETVB

Op dit moment heeft het CEVTB geen rechtspersoonlijkheid maar is een raadgevend comité 
voor de Commissie. Gezien het gespecialiseerde karakter van bepaalde adviezen, zijn deze in 
feite besluiten, hoe deze ook geformuleerd zijn. Als het CEVTB een rechtspersoon was, zou 
het meer verantwoording moeten afleggen voor het gegeven advies. Dit zou geregeld kunnen 
worden via een verordening die uiterlijk in werking treedt bij de implementatie van de 
richtlijn. Ook zijn er andere kanalen denkbaar, bijvoorbeeld als onderdeel van de Lamfalussy 
-herziening. Zaak C-217/04 van 2 mei 2006 waarin het EHvJ bepaalt dat artikel 95 als 
grondslag kan dienen voor het opzetten van een orgaan, kan bij uitbreiding ook van 
toepassing zijn op artikel 47, waarop deze richtlijn is gebaseerd.

Consistente EU-benadering van aansprakelijkheid van de toezichthouder

Over het algemeen geldt in de EU een controleursvriendelijke opvatting van 
aansprakelijkheid, en claims op compensatie kunnen normaliter alleen worden gemaakt op 
grond van grove nalatigheid of kwade trouw, hoewel dit niet in alle landen hetzelfde ligt.
Volgens het EHvJ druist deze benadering niet in tegen het EU-recht. In de Zaak-Peter Paul 
met name besliste het EHvJ dat een lidstaat wettelijk kan vastleggen (zoals Duitsland heeft 
gedaan) dat toezichthouders hun functies vervullen alleen in het algemeen belang, waardoor 
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afzonderlijke personen geen compensatie kunnen claimen wegens tekortschietend toezicht.

De vraag of men een zeker recht op schadeloosstelling ten aanzien van toezichthoudende 
autoriteiten wil erkennen is dus een politieke vraag. Bij de stemming in het onderzoek naar de 
crisis bij de Equitable Life Assurance Society bleek dat het Parlement zeker voorstander 
hiervan was. Ook in de context van grensoverschrijdende groepstoezichtfuncties lijkt het 
redelijk dat er meer harmonisatie moet komen (dit biedt waarschijnlijk de rechtsgrondslag).

Het is echter ook duidelijk dat toezichthouders niet mogen worden bestraft omdat ze een 
verkeerde beslissing hebben genomen, noch gehinderd in hun werk. Daarom is het redelijk dat 
aansprakelijkheid beperkt blijft tot betrekkelijk zeldzame gevallen van grove nalatigheid of 
kwade trouw. Een mechanisme voor schadeloosstelling kan worden opgenomen in een meer 
algemene compensatie of garantieregelingen.

Gerechtelijke behandeling van SCR en MCR

Er zijn verschillende uitstekende voorstellen voor de berekening van het MCR. Sommigen 
zien liever dat de berekeningsmethode los staat van de berekening van het SCR. Aangezien de 
activa- en de verplichtingenrisico's beide van belang zijn, en aangezien de methode voor de 
berekening van het SCR zo is ontworpen dat deze de beste indicatie hiervoor is, ligt het voor 
de hand om die beste berekeningsmethode te gebruiken. Indien het MCR een vast percentage 
van het SCR is of bevat, zorgt dit er tevens voor dat deze in een juiste verhouding tot elkaar 
blijven met als doel opeenvolgende signalen af te geven voor daaraan gerelateerde 
maatregelen van de toezichthouder.

In bepaalde gevallen, zoals bij liquidatieprocedures, kan de toezichthouder genoodzaakt zijn 
naar de rechtbank te stappen, of kunnen zich andere juridische geschillen met betrekking tot 
het kapitaal voordoen. Enerzijds moeten alle kapitaalberekeningen en modellen zo transparant 
en begrijpelijk mogelijk zijn, maar er zijn altijd deskundigen nodig om voor het gerecht de 
details te verifiëren. Daarom is de presentatie voor het gerecht geen reden om een 
eenvoudiger, minder relevante berekening te accepteren. Misschien is het wenselijk dat 
lidstaten maatregelen overwegen om te bewerkstelligen dat rechtbanken SCR- en MCR-
berekeningen accepteren die door de toezichthouder zijn goedgekeurd, daar hierbij 
toezichthouders van de lidstaat van herkomst en van de ontvangende lidstaten betrokken zijn 
in geval van groepstoezicht.

Garantieregelingen

Gezien het steeds meer grensoverschrijvende karakter van het verzekeringsbedrijf en het 
grensoverschrijvende toezicht, is het gewenst dat er ook grensoverschrijdende 
garantieregelingen komen die rekening houden met de toezichtstructuren. Met het oog hierop 
moet nog meer werk worden verzet, maar redelijkerwijs is het niet mogelijk resultaten nopg in 
deze richtlijn op te nemen.

De herschikkingsmethode

Krachtens het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder krachtens punt 9 hiervan is de 
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overleggroep, die bestaat uit de Juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie, op 13 maart 2008 bijeengekomen om het voorstel van de Commissie te 
bestuderen.

Naar aanleiding van deze bestudering heeft de overleggroep unaniem vastgesteld dat het 
voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke zijn aangegeven. De groep 
concludeerde ook, met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het 
vorige besluit samen met die materiële wijzigingen dat het voorstel een eenvoudige 
codificatie van de bestaande tekst inhoudt, zonder enige wijziging van de inhoud.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

A. overwegende dat het betreffende 
voorstel volgens de Overleggroep van de 
Juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, 
geen andere materiële wijzigingen bevat 
dan die welke als zodanig zijn aangegeven 
in het voorstel, en dat met betrekking tot 
de codificatie van de ongewijzigde 
bepalingen van de vorige besluiten samen 
met die materiële wijzigingen, het voorstel 
een eenvoudige codificatie van de 
bestaande teksten inhoudt, zonder enige 
wijziging van de inhoud,

Or. en

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie, zoals gewijzigd door 
het Parlement en zoals aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de 
juridische diensten van het Parlement, de 
Raad en de Commissie;

1. hecht zijn goedkeuring aan het 
Commissievoorstel, als aangepast aan de 
aanbevelingen van de Overleggroep van de 
Juridische Diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, en 
zoals hierna geamendeerd;

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Wanneer toezicht gebaseerd wordt 
op zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
principes inzake risicobeheer, hebben 
toezichthouders waarschijnlijk meer 
middelen nodig.

Or. en

Motivering

De toezichtseisen die zijn vastgesteld krachtens pijler 2 en 3, zoals de goedkeuring van 
interne modellen, de controle hierop en regelmatige herziening ervan, en de daaruit 
voortvloeiende nauwere samenwerking en verbintenis met andere toezichthouders en 
ondernemingen, betekenen waarschijnlijk dat de nationale toezichthouders meer middelen 
nodig hebben om hun uitgebreide verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De toezichtconvergentie dient te 
worden bevorderd, niet alleen wat de 

De toezichtconvergentie dient te worden 
bevorderd, niet alleen wat de 
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toezichtinstrumenten maar ook wat de 
toezichtpraktijken betreft. Het bij 
Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
ingestelde Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrĳfspensioenen dient in dit verband een 
belangrijke rol te spelen en regelmatig 
verslag uit te brengen over de gemaakte 
vorderingen.

toezichtinstrumenten maar ook wat de 
toezichtpraktijken betreft. Het bij 
Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
ingestelde Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrĳfspensioenen dient in dit verband een 
belangrijke rol te spelen en regelmatig 
verslag uit te brengen over de gemaakte 
vorderingen. Dit Comité moet een 
rechtsgrondslag en rechtspersoonlijkheid 
worden gegeven in het kader van een 
nieuwe verordening, die tegelijk met deze 
richtlijn in werking treedt.

Or. en

Motivering

Het CETVB heeft beslissingsbevoegdheden gekregen, bijvoorbeeld om geschillen op te lossen 
bij groepsondersteuning. In geval een dergelijk besluit juridisch wordt aangevochten is het 
wenselijker, ook voor een betere verantwoording, dat het CETVB partij is in eventuele 
procedures in plaats van slechts vertegenwoordigd te worden door de Commissie.  Het EHvJ 
heeft in Zaak C-217/04 van 2 mei 2006 bepaald dat artikel 95 een grondslag kan zijn voor het 
opzetten van een orgaan. Bij uitbreiding kan dezelfde conclusie worden getrokken voor artikel 
47.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De toezichtregeling dient te voorzien 
in een risicogevoelig vereiste dat op een 
prospectieve berekening is gebaseerd om 
een accuraat en tijdig optreden van de 
toezichthoudende autoriteiten te 
garanderen (het 
solvabiliteitskapitaalvereiste), alsook in 
een minimumveiligheidsniveau waaronder 
het bedrag van de financiële middelen niet 
mag dalen (het minimumkapitaalvereiste).
Beide kapitaalvereisten dienen in de gehele 
Gemeenschap te worden geharmoniseerd 
opdat verzekeringnemers eenzelfde niveau 

De toezichtregeling dient te voorzien in 
een risicogevoelig vereiste dat op een 
prospectieve berekening is gebaseerd om 
een accuraat en tijdig optreden van de 
toezichthoudende autoriteiten te 
garanderen (het 
solvabiliteitskapitaalvereiste), alsook in 
een minimumveiligheidsniveau waaronder 
het bedrag van de financiële middelen niet 
mag dalen (het minimumkapitaalvereiste).
Het minimumkapitaalvereiste moet 
gekoppeld worden aan het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, in de vorm 
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van bescherming wordt geboden. van een percentage. Beide 
kapitaalvereisten dienen in de gehele 
Gemeenschap te worden geharmoniseerd 
opdat verzekeringnemers eenzelfde niveau 
van bescherming wordt geboden.

Or. en

Motivering

Het SCR is uiteindelijk bedoeld om als signaal voor vroegtijdige waarschuwing te 
functioneren, zowel voor de toezichthouder als voor de onderneming. Bij onderschrijding 
volgt een nauwlettender toezicht. Het MCR functioneert als het laatste niveau van interventie, 
dat hopelijk kan worden vermeden door het SCR-alarm. Het moet risicogevoelig zijn, om het 
werkelijke risico van de onderneming, en daarmee de risico's voor de verzekeringnemers 
adequaat te weerspiegelen, en de beste berekening van dit risico wordt verkregen door het 
SCR.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) De toezichthoudende autoriteiten 
dienen toegang te hebben tot alle voor de 
uitoefening van het groepstoezicht 
relevante informatie. Tussen de voor het 
toezicht op verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
verantwoordelijke autoriteiten onderling, 
alsook tussen die autoriteiten en de 
autoriteiten die voor het toezicht op in 
andere financiële sectoren actieve 
ondernemingen verantwoordelijk zijn, 
dient samenwerking tot stand te worden 
gebracht.

Toezichthouders van alle lidstaten waar 
een onderneming in de groep is gevestigd 
moeten een rol hebben in het 
groepstoezicht. Zij moeten allen normale 
toegang hebben tot documentatie en 
moeten actief betrokken worden bij de 
besluitvorming. Tussen de voor het 
toezicht op verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
verantwoordelijke autoriteiten onderling, 
alsook tussen die autoriteiten en de 
autoriteiten die voor het toezicht op in 
andere financiële sectoren actieve 
ondernemingen verantwoordelijk zijn, 
dient samenwerking tot stand te worden 
gebracht.

Or. en
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Motivering

Toezichthouders zouden in wezen een college zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 95 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(95 bis) Gezien het toenemend 
grensoverschrijvende karakter van het 
verzekeringsbedrijf, en het 
grensoverschrijvende toezicht, is het 
gewenst dat er ook grensoverschrijdende 
garantieregelingen zijn die rekening 
houden met de toezichtstructuren. Met het 
oog hierop moet nog meer werk worden 
verzet, maar dit valt buiten het bestek van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Er wordt gewerkt aan verzekeringsgarantieregelingen, met een raadpleging door de 
Commissie die in voorbereiding is.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
nodige middelen worden voorzien om het 
voornaamste doel van het toezicht, 
namelijk de bescherming van 
verzekeringnemers en begunstigden, te 
verwezenlijken.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
nodige middelen worden voorzien, en over 
adequate deskundigheid en capaciteit 
beschikken, om het voornaamste doel van 
het toezicht, namelijk de bescherming van 
verzekeringnemers en begunstigden, te 
verwezenlijken.

Or. en
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Motivering

De toezichtseisen die zijn vastgesteld krachtens pijler 2 en 3, zoals de goedkeuring van 
interne modellen, de controle hierop en regelmatige herziening ervan, en de daaruit 
voortvloeiende nauwere samenwerking en verbintenis met andere toezichthouders en 
ondernemingen, betekenen waarschijnlijk dat de nationale toezichthouders meer middelen 
nodig hebben om hun uitgebreide verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen,  in geval van grove 
nalatigheid of kwade trouw, een recht op 
schadevergoeding, via garantieregelingen 
of op andere wijze, dat kan worden 
uitgeoefend jegens toezichthoudende 
autoriteiten of de lidstaat zelf.

Or. en

Motivering

Om consistentie in de gehele EU te bereiken.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
richtlijn wordt toegepast op een wijze die 
in verhouding staat tot de aard, omvang en 
complexiteit van de risico´s die verbonden 
zijn aan de werkzaamheden van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
richtlijn wordt toegepast op een wijze die 
in verhouding staat tot de aard, omvang en 
complexiteit van de risico´s die verbonden 
zijn aan de werkzaamheden van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming, ongeacht het 
belang van de betreffende onderneming 
voor de algemene financiële stabiliteit van 
de markt.
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Or. en

Motivering

De regels moeten effectief gelden voor alle ondernemingen. Grotere ondernemingen krijgen 
wellicht meer aandacht vanwege de aard van hun bedrijf, maar wanneer deze formulering 
(die wel in de overeenkomstige overweging staat) achterwege wordt gelaten, wordt de indruk 
gewekt dat het toezicht selectief zal zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
gerechtshoven de 
minimumkapitaalvereisten en de 
solvabiliteitskapitaalvereisten die zijn 
vastgesteld via toezichtprocedures 
aanvaarden, tenzij deze waarden duidelijk 
fout zijn.

Or. en

Motivering

Voor de vereenvoudiging van gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld bij liquidaties, zou het 
niet nodig moeten zijn om door deskundigen aanvaarde berekeningen te bewijzen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De actuariële functie wordt uitgeoefend 
door personen die voldoende kennis 
hebben van actuariële en financiële 
wiskunde en die zo nodig aan de hand van 
toepasselijke gedrags-, beroeps- en andere 
normen kunnen aantonen over relevante 
ervaring en expertise te beschikken.

2. De actuariële functie wordt uitgeoefend 
door personen die voldoende kennis 
hebben van actuariële en financiële 
wiskunde, en over de capaciteit 
beschikken die evenredig is aan de 
complexiteit en het risicoprofiel van de 
betrokken onderneming en die zo nodig 
aan de hand van toepasselijke gedrags-, 
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beroeps- en andere normen kunnen 
aantonen over relevante ervaring en 
expertise te beschikken.

Or. en

Motivering

Ter waarborging van de vereiste middelen en kennis.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door de bekendmaking van de 
informatie worden de concurrenten van de 
onderneming duidelijk bevoordeeld;

(a) door de bekendmaking van de 
informatie wordt de onderneming 
commercieel geschaad;

Or. en

Motivering

Het gaat om eventuele 'schade' die de onderneming kan oplopen. Dit kan gebeuren door 
oneerlijke concurrentie of op andere wijze.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten 
overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, 
van Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Comité van Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten 
overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, 
van Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Comité van Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, en 
dat nationale functies waarmee de 
toezichthouders zijn belast geen 
belemmering vormen voor de uitvoering 
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van hun taken als leden van dat Comité of  
hun taken krachtens deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het advies van het CEVTB moet eerlijk zijn en niet politiek gekleurd.  Daarom moeten 
nationale toezichthouders in een positie zijn die hen toestaat met elkaar te communiceren en 
volledig samen te werken.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de beste schatting 
wordt uitgegaan van actuele en 
betrouwbare informatie en realistische 
aannames en worden deugdelijke actuariële 
methoden en statistische technieken 
gebruikt.

Bij de berekening van de beste schatting 
wordt uitgegaan van actuele en 
betrouwbare informatie en realistische 
aannames en worden deugdelijke, 
toepasselijke en relevante actuariële 
methoden en statistische technieken 
gebruikt.

Or. en

Motivering

'Deugdelijk' is onvoldoende, daar in artikel 82 gewag wordt gemaakt van 'toepasselijk' en 
'relevant'

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 109 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de correlatieparameters; (c) de correlatieparameters en procedures
om deze parameters bij te stellen;

Or. en
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Motivering

Zoals gebleken is bij de recente kredietcrisis is soms een snelle aanpassing van de 
correlatieparameters nodig.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 119 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De methoden die gebruikt worden voor 
de berekening van de 
kansverdelingsprognose, berusten op 
deugdelijke actuariële en statistische 
technieken en sluiten aan bij de methoden 
die gebruikt worden voor de berekening 
van technische voorzieningen.

2. De methoden die gebruikt worden voor 
de berekening van de 
kansverdelingsprognose, berusten op 
deugdelijke, toepasselijke en relevante
actuariële en statistische technieken en 
sluiten aan bij de methoden die gebruikt 
worden voor de berekening van technische 
voorzieningen.

Or. en

Motivering

'Deugdelijk' is onvoldoende, daar in artikel 82 gewag wordt gemaakt van 'toepasselijk' en 
'relevant'

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het minimumkapitaalvereiste wordt 
berekend overeenkomstig de volgende 
grondslagen:

1. Het minimumkapitaalvereiste wordt 
gekalibreerd als een percentage van 
technische voorzieningen op basis van 
33% van het laatste 
solvabiliteitskapitaalvereiste dat is 
goedgekeurd door de toezichthouder; de 
hoogte van het minimumkapitaalvereiste 
wordt gekalibreerd aan de VaR van het 
kernvermogen van een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming met een 
betrouwbaarheidsgraad van 80% tot 90% 
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over een periode van één jaar;
Daarnaast wordt het berekend 
overeenkomstig de volgende grondslagen:

a) het wordt op een duidelijke en 
eenvoudige wijze berekend, en wel 
zodanig dat de berekening kan worden 
gecontroleerd;

het wordt op een duidelijke en eenvoudige 
wijze berekend, en wel zodanig dat de 
berekening kan worden gecontroleerd;

b) het minimumkapitaalvereiste komt 
overeen met een bedrag aan in aanmerking 
komend kernvermogen beneden welk 
verzekeringnemers en begunstigden 
blootstaan aan een ontoelaatbaar 
risiconiveau, indien verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen hun 
activiteiten zouden mogen voortzetten;

het minimumkapitaalvereiste komt overeen 
met een bedrag aan in aanmerking komend 
kernvermogen beneden welk 
verzekeringnemers en begunstigden 
blootstaan aan een ontoelaatbaar 
risiconiveau, indien verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen hun 
activiteiten zouden mogen voortzetten;

c) de hoogte van het 
minimumkapitaalvereiste wordt 
gekalibreerd aan de VaR van het 
kernvermogen van een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming met een 
betrouwbaarheidsgraad van 80% tot 90% 
over een periode van één jaar;
d) het heeft een absolute ondergrens van 
1 000 000 EUR voor 
schadeverzekeringsondernemingen en 
2 000 000 EUR voor 
levensverzekeringsondernemingen.

het heeft een absolute ondergrens van 
1 000 000 EUR voor 
schadeverzekeringsondernemingen en 
2 000 000 EUR voor 
levensverzekeringsondernemingen.

2. Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen berekenen 
het minimumkapitaalvereiste ten minste 
eenmaal per kwartaal en melden de 
toezichthoudende autoriteiten de 
uitkomsten van deze berekening.

2. Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen berekenen 
het minimumkapitaalvereiste ten minste 
eenmaal per jaar en melden de 
toezichthoudende autoriteiten de 
uitkomsten van deze berekening.

2 bis. De toezichthoudende autoriteiten 
mogen verzoeken om een frequentere 
overlegging van de berekeningen van het 
minimumkapitaalvereiste.

Or. en

Motivering

Bij de berekening van het MCR moet gebruik worden gemaakt van optimale 
risicoberekeningen, namelijk op basis van het SCR. Met het oog op een betere regulering is 
het belangrijker adequate en grondige jaarlijkse financiële verslaglegging te hebben. Bij 
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verslaglegging per kwartaal rijst ook de vraag naar de capaciteit en de middelen van de 
toezichthouder. Deze moet echter het recht hebben om frequentere verslaglegging te vragen 
indien dat nodig wordt geacht, bijvoorbeeld wanneer de situatie van de onderneming zorg 
wekt of deze zich in een proces van snelle verandering of uitbreiding bevindt.
(Zie ook overweging 35).

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 130 – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthouder mag rekening houden 
met het feit dat de betrokken instellingen 
die handelen in niet-gereguleerde of 
alternatieve beleggingsinstrumenten zich 
hebben aangesloten bij een vrijwillige 
gedrags- en transparantiecode.

Or. en

Motivering

Om aansluiting bij gedragscodes zoals voor hedgefondsen en private equity aan te moedigen 
en volledig inzicht in beleggingen bij toezichthouders te stimuleren.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 131 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 laat de vereisten onverlet die 
eventueel in het algemeen belang zijn 
vastgesteld door de toezichthoudende 
autoriteiten van de lidstaat van de 
verbintenis met betrekking tot activa of 
gebruikte referentiewaarden voor 
verzekeringsuitkeringen, wanneer het 
beleggingsrisico wordt gedragen door de 
verzekeringnemer.
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Or. en

Motivering

Op dit moment is het binnen de geconsolideerde levensverzekeringsrichtlijn mogelijk dat de  
toezichthoudende autoriteiten regels vaststellen voor het soort aandelen dat gekoppeld kan 
worden aan een belegging gekoppelde polissen (d.w.z. icbe-achtige producten). Het is 
belangrijk dat deze koppeling in stand blijft om sectoroverschrijdende implicaties te 
vermijden wanneer bijvoorbeeld stringentere regels gelden voor icbe's dan voor niet-icbe-
beleggingsregelingen met betrekking tot de beleggingen waaraan de polissen kunnen worden 
gekoppeld.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 142 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende  autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst trekken  een  aan een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming  verleende 
vergunning in de volgende gevallen  in:

1. De toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst trekken een aan een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming verleende 
vergunning in de volgende gevallen in, 
zonder dat het noodzakelijke toezicht 
wordt opgeschort:

Or. en

Motivering

Uiteraard wordt de noodzaak erkend van een krachtige interventie van de toezichthouder bij 
onderschrijding van het MCR (reden waarom 'kunnen intrekken' is veranderd in 'trekken...
in'), maar het is ook belangrijk om te verhelderen dat de volledige intrekking van een 
vergunning nieuw gevestigde ondernemingen betreft, en dat ten aanzien van de andere 
ondernemingen de toezichthoudende autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen moeten 
kunnen nemen om de belangen van de verzekeringhouders te waarborgen, alsmede 
verplichtingen in het kader van herverzekeringscontracten in liquidatieprocedures etc.  
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 142 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de onderneming leeft het 
minimumkapitaalvereiste niet na en de 
toezichthoudende autoriteit acht het 
financieel plan duidelijk onvoldoende, of 
de betrokken onderneming slaagt er niet in 
om binnen drie maanden na de constatering 
dat het minimumkapitaalvereiste niet meer 
wordt nageleefd, het goedgekeurde 
financieel plan te volgen.

de onderneming leeft het 
minimumkapitaalvereiste niet na en de 
toezichthoudende autoriteit acht het 
financieel plan duidelijk onvoldoende, of 
de betrokken onderneming slaagt er niet in 
om binnen drie maanden na de constatering 
dat het minimumkapitaalvereiste niet meer 
wordt nageleefd, het goedgekeurde 
financieel plan te volgen; de intrekking 
van de vergunning leidt in deze gevallen 
niet tot opschorting van het toezicht waar 
het gaat om de waarborging van de 
belangen van de verzekeringshouders en 
het toezicht op een eventuele liquidatie, 
overname of soortgelijke procedure.

Or. en

Motivering

Uiteraard wordt de noodzaak erkend van een krachtige interventie van de toezichthouder bij 
onderschrijding van het MCR (reden waarom 'kunnen intrekken' is veranderd in 'trekken...
in'), maar het is ook belangrijk om te verhelderen dat de volledige intrekking van een 
vergunning nieuw gevestigde ondernemingen betreft, en dat ten aanzien van de andere 
ondernemingen de toezichthoudende autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen moeten 
kunnen nemen om de belangen van de verzekeringhouders te waarborgen, alsmede 
verplichtingen in het kader van herverzekeringscontracten in liquidatieprocedures etc.  

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 234 – lid 1 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis.) de belangrijkste basis van 
groepsondersteuning is het eigen 
vermogen dat wordt overgedragen van de 
moederonderneming naar de 
dochteronderneming;  indien gebruik 
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wordt gemaakt van groepsondersteuning 
tussen dochterondernemingen, is er 
voorzien in wettelijk bindende contracten 
of andere mechanismen ter verzekering 
van het recht kapitaalbewegingen uit te 
voeren en/of achtergestelde leningen of 
wederzijdse borgstellingen te verstrekken, 
tenzij deze kapitaalbewegingen of 
leningen duidelijk niet kloppen of zelf een 
onderschrijding zouden impliceren van 
het minimumkapitaalvereiste van de 
dochteronderneming waarvan 
groepsondersteuning was gevraagd;

Or. en

Motivering

Voor overdrachten tussen dochterondernemingen zijn wederzijdse contractuele verplichtingen 
noodzakelijk. Hiervoor bestaan precedenten.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 251 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer een toezichthoudende autoriteit 
optreedt als groepstoezichthouder, deze op 
niet-discriminerende wijze als zodanig 
wordt erkend; derhalve worden wettige 
maatregelen die deze als 
groepstoezichthouder neemt met 
betrekking tot onder meer 
kapitaaloverdrachten, niet beschouwd - op 
grond van het nationale mandaat van de 
toezichthouder - als strijdig met de 
belangen van de lidstaat of de 
verzekeringnemers in die lidstaat.

Or. en
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Motivering

Als groepstoezichthouder heeft de nationale toezichthouder van de lidstaat van herkomst de 
plicht om op te treden in het belang van de groep. Nationale toezichthouders moeten zich 
geen zorgen hoeven maken dat vanuit dat perspectief genomen beslissingen aanleiding 
kunnen zijn voor gerechtelijke vervolging door verzekeringnemers van de lidstaat van 
herkomst die menen dat deze beslissingen in hun nadeel zijn.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 253 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd hun respectieve 
verantwoordelijkheden verstrekken deze 
autoriteiten, ongeacht of zij in dezelfde 
lidstaat gevestigd zijn, elkaar alle 
informatie die essentieel of relevant is en
die de uitoefening van de toezichthoudende 
taken door de andere autoriteiten krachtens 
deze richtlijn mogelijk kan maken of kan 
vergemakkelijken. In dit verband delen de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten en 
de groepstoezichthouder desgevraagd alle 
relevante informatie mede en verstrekken
zij uit eigen beweging alle essentiële 
informatie.

Onverminderd hun respectieve 
verantwoordelijkheden verstrekken deze 
autoriteiten, ongeacht of zij in dezelfde 
lidstaat gevestigd zijn, elkaar alle 
informatie die de uitoefening van de 
toezichthoudende taken door de andere 
autoriteiten krachtens deze richtlijn kan 
vergemakkelijken. In dit verband delen de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten en 
de groepstoezichthouder uit eigen 
beweging alle informatie mede .

Or. en

Motivering

Het moet verduidelijkt worden dat alle toezichthouders die betrokken zijn bij groepstoezicht 
allen normale toegang hebben tot documentatie en actief betrokken worden bij de 
besluitname, zodat zij een werkelijk college vormen.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 262 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis.) Indien een holding of 
moederonderneming niet voldoet aan de 
vereisten van groepsondersteuning, kan 
de groepstoezichthouder bepalen dat het
toezicht op groepsbasis wordt beëindigd.

Or. en

Motivering

Een sanctie die impliceert dat een onderneming alle aan de groep verbonden 
kapitaalvoordelen verliest wanneer niet aan de verplichtingen voor groepsondersteuning 
wordt voldaan.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 304 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis.) Niettegenstaande paragraaf 1 
wordt in het licht van de besluitprocedure 
van artikel 251, lid 4, het Comité van 
Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
rechtspersoonlijkheid gegeven op grond 
van een verordening die op hetzelfde 
tijdstip als de richtlijn in werking zal 
treden.

Or. en

Motivering

Het CETVB heeft beslissingsbevoegdheden gekregen, bijvoorbeeld om geschillen op te lossen 
bij groepsondersteuning. In geval een dergelijk besluit juridisch wordt aangevochten is het 
wenselijker, ook voor een betere verantwoording, dat het CETVB partij is in eventuele 
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procedures in plaats van slechts vertegenwoordigd te worden door de Commissie. Het EHvJ 
heeft in Zaak C-217/04 van 2 mei 2006 bepaald dat artikel 95 een grondslag kan zijn voor het 
opzetten van een orgaan. Bij uitbreiding kan een zelfde conclusie worden getrokken voor 
artikel 47.
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