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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3924 / 91 VAN DE RAAD
van 19 december 1991

betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële
produktie
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 213 ,

Artikel 1

Algemeen

Gezien de door de Commissie ingediende ontwerp-verorde
ning ,

Overwegende dat de Commissie over recente , volledige en
betrouwbare gegevens over de industriële produktie in de
Gemeenschap dient te beschikken , ten einde de haar door de
Verdragen opgelegde verplichtingen na te komen , met name
met het oog op de totstandbrenging van de interne markt, als
bepaald in artikel 8 A van het EEG-Verdrag;
Overwegende dat het bedrijfsleven aan dergelijke informatie
behoefte heeft om meer inzicht in de markt te verkrijgen ; dat
ten gevolge van de internationale dimensie van de markt de
vergelijking van de gegevens over de produktie met die over
de buitenlandse handel dient te worden bevorderd ;

Overwegende dat een dergelijke vergelijking nuttig en moge
lijk is , indien de produktiestatistiek nagenoeg dezelfde mate
van detaillering heeft als de eerste zes cijfers van de gecom
bineerde nomenclatuur , die bovendien met de codering van
het geharmoniseerde systeem overeenkomt ;

De Lid-Staten houden een communautaire statistische

enquête naar de industriële produktie .
Artikel 2

Waarnemingsgebied en kenmerken van de enquête
1.
De enquête omvat de activiteiten die zijn omschreven in
de afdelingen C , D en E van de statistische nomenclatuur van
de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap
(NACE Rev . 1 ), als bedoeld in Verordening ( EEG )
nr . 3037 / 90 (*).

2.
De produkten waarop de enquête betrekking heeft , zijn
vastgesteld in de lijst van produkten , hierna „Prodcom-lijst"
genoemd , waarvan de rubrieken in beginsel uit artikelen of
groepen artikelen van de gecombineerde nomenclatuur
bestaan en in verband staan met de andere produktennomen
claturen van de Gemeenschap .

3.

Bij de enquête wordt voor elke rubriek informatie

ingewonnen over:

Overwegende dat de gecombineerde nomenclatuur een goe
derennomenclatuur is waarmee het bedrijfsleven reeds ver
trouwd is; dat het in zijn belang is dat deze nomenclatuur
wordt gebruikt in plaats van een nieuwe die specifiek de
produktie betreft ;
Overwegende dat een geïntegreerde informatie slechts dan
met de voor het beheer van de interne markt noodzakelijke
betrouwbaarheid , snelheid , soepelheid en gedetailleerdheid
kan worden verstrekt , wanneer de Lid-Staten voor hun
enquêtes nomenclaturen toepassen die van een zelfde pro

duktenlijst zijn afgeleid ;
Overwegende dat de Lid-Staten , met het oog op hun
nationale behoeften , het recht hebben om in hun nationale

nomenclaturen details te handhaven of in te voegen die niet
op de communautaire lijst van produkten voorkomen ,

a ) de gedurende de enquêteperiode verhandelde produktie
in fysieke hoeveelheden ,
b ) de gedurende de enqüêteperiode verhandelde produktie
in waarde .

4.
In sommige gevallen wordt de informatie vervangen
door een van de volgende twee mogelijkheden :

a ) de gedurende de enquêteperiode voortgebrachte produk
tie, met inbegrip van de in andere produkten van dezelfde
onderneming verwerkte produktie, in fysieke hoeveelhe
den ,

b) de gedurende de enquêteperiode voor verhandeling
voortgebrachte produktie in waarde en / of fysieke hoe
veelheden .

(!) PBrn . L 293 van 24 . 10 . 1990 , blz . 1 .
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5.
In iedere Lid-Staat bestrijken de produktie-enquêtes de
produktie die daadwerkelijk op het grondgebied van de
betreffende Staat tot stand is gekomen , doch niet de produk
tie die daarbuiten voor rekening van bepaalde ondernemin
gen van die Staat is verwezenlijkt .
6.
De Prodcom-lijst , de voor elke rubriek in te winnen
informatie , alsmede andere uitvoeringsbepalingen van deze
verordening worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 10 . De bijwerking van de Prodcom-lijst geschiedt
volgens dezelfde procedure.
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stemming is met bepalingen die volgens de procedure van
artikel 10 worden vastgesteld .
2.
De door de Lid-Staten aangesproken ondernemingen
zijn verplicht de benodigde informatie waarheidsgetrouw,
volledig en binnen de gestelde termijn te verstrekken .

3.

Er behoeft geen enquête te worden verricht, indien de

Lid-Staten uit andere bronnen reeds over minstens even

gedetailleerde informatie van minstens even goede kwaliteit
beschikken .

Artikel 3

4.

De Lid-Staten verstrekken het Bureau voor de Statis

tiek van de Europese Gemeenschappen , op verzoek van het
Representativiteit

1.
De produktie van het totaal van de ondernemingen in
de Gemeenschap dient met voldoende nauwkeurigheid per
klasse van NACE Rev . 1 te worden opgetekend .
2.
De Lid-Staten nemen enquêtemethoden aan waarmee
gegevens kunnen worden ingewonnen bij ondernemingen die
ten minste 90 % van de landelijke produktie per klasse van
NACE Rev . 1 omvatten. In uitzonderlijke gevallen kan
echter volgens de procedure van artikel 10 een afwijkende
drempel worden vastgesteld .

3.
Voor de evaluatie van de produktie worden alle
ondernemingen met ten minste 20 werknemers in aanmer
king genomen . Deze drempel wordt bijgesteld op grond van
het in het voorgaande lid genoemde representativiteitscrite

Bureau , alle informatie , met name inzake de methodiek, die
nodig is voor de toepassing van de onderhavige verorde
ning.

Artikel 6

Verwerking van de resultaten
De Lid-Staten behandelen de gegevens van de in artikel 5 ,
lid 1 , bedoelde vragenlijsten en de informatie uit andere
bronnen bedoeld in artikel 5 , lid 3 , op de volgens de
procedure van artikel 10 vastgestelde wijze .

rium .

Artikel 7

4.
Wanneer de produktie van de ondernemingen van een
NACE Rev . 1 -klasse in een Lid-Staat minder dan 1 procent
van de totale produktie van de Gemeenschap omvat, behoeft

Overdracht van de resultaten

de informatie over de rubrieken van deze klasse niet te

worden ingewonnen.

1.

5.
De eventueel noodzakelijke toepassingsbepalingen van
dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van

van het enquêtejaar de resultaten van de jaarlijkse enquête
toekomen aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen , met inbegrip van de gegevens die volgens
nationaal recht vertrouwelijk zijn ; deze gegevens dienen als
zodanig uitdrukkelijk te worden vermeld .

artikel 10 .

Artikel 4

Frequentie

De Lid-Staten doen binnen zes maanden na het einde

2.
De uitkomsten met betrekking tot rubrieken waarvoor
is voorzien in een referentieperiode korter dan één jaar ,
worden doorgegeven op de volgens de procedure van
artikel 10 vastgestelde wijze .

De enquête bestrijkt een tijdvak van een kalenderjaar.
Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst kunnen
evenwel , volgens de procedure van artikel 10 , maandelijkse
of driemaandelijkse gegevens worden opgetekend .

Artikel 5

Verzameling van gegevens

3.
De aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen doorgegeven gegevens worden vertrouwe
lijk behandeld , overeenkomstig de bepalingen van Verorde
ning (Euratom , EEG ) nr. 1588 / 90 ( J ).

4.

De eerste enquête bestrijkt het jaar 19*93 . Te zamen

met de uitkomsten over 1993 verstrekken de Lid-Staten

gegevens over 1992 op basis van de beschikbare nationale
statistieken die het nauwst met de Prodcom-lijst overeen
stemmen .

1.
De benodigde informatie wordt door de Lid-Staten
ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeen

0 ) PB nr . L 151 van 15 . 6 . 1990 , blz . 1 .
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Artikel 8

van de materie. Het Comité spreekt zich uit met de meerder
heid van stemmen die in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag is

Overgangsperiode
Ten aanzien van de artikelen 1 tot en met 7 worden voor de

voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de
Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen . Bij
stemming in het Comité worden de stemmen van de verte

eerste enquêtes betreffende de jaren 1993 en 1994 maatre
gelen voor een geleidelijke toepassing van die bepalingen

genwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de stemming

genomen .

deel .

Artikel 9
Comité

De uitvoeringsbepalingen van de verordening en de maatre
gelen die noodzakelijk zijn ter aanpassing aan de technische
ontwikkelingen op het gebied van de gegevensinwinning en
de verwerking van de resultaten , worden overeenkomstig de
procedure van artikel 10 , na raadpleging van het bij Besluit
89 / 382 / EEG , Euratom (*) opgerichte Comité statistisch
programma , door de Commissie vastgesteld .

2 . a ) De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddel
lijk van toepassing zijn .
b) Indien deze maatregelen echter niet in overeenstem

ming zijn met het advies dat het Comité heeft
uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commis
sie ter kennis van de Raad gebracht . In dat geval stelt
de Commissie de toepassing van de maatregelen
waartoe zij heeft besloten , voor drie maanden na
deze kennisgeving uit .
De Raad kan binnen de in de eerste alinea genoemde
termijn met een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen een andersluidend besluit nemen .

Artikel 10
Artikel 11
Procedure

Inwerkingtreding

1.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn
die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT

(») PB nr . L 181 van 28 . 6 . 1989 , blz . 47 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3925 / 91 VAN DE RAAD
van 19 december 1991

betreffende de afschaffing van de controles en de formaliteiten die van toepassing zijn op de
handbagage en de ruimbagage van personen op intracommunautaire vluchten en op de bagage
van personen bij intracommunautaire zeereizen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap , inzonderheid op arti
kel 100 A,

Artikel 1

1.
Onverminderd de artikelen 3 tot en met 5 is er geen
enkele controle of formaliteit van toepassing:

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

— op de handbagage en op de ruimbagage van personen op
intracommunautaire vluchten ;

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2),

— op de bagage van personen bij intracommunautaire
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

zeereizen .

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat in artikel 8 A van het Verdrag is bepaald
dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen
omvat , waarin met name het vrije verkeer van goederen is
gewaarborgd ; dat de luchthavens en de zeehavens hierin een
bijzondere plaats bekleden omdat zij tegelijk zowel buiten
grens als binnengrens kunnen zijn; dat de toepassing van het
beginsel van het vrije verkeer niettemin dient te leiden tot de
afschaffing van de controles op de handbagage en de
ruimbagage van personen op intracommunautaire vluchten
en op de bagage van personen bij intracommunautaire

2.

Deze verordening i§ van toepassing onverminderd:

— de veiligheidscontroles die door de autoriteiten van de
Lid-Staten , het verantwoordelijke haven- of luchthaven
personeel of de lucht- of scheepvaartmaatschappijen op
de bagage worden verricht;

— de controles in verband met door de Lid-Staten uitgevaar
digde verboden of beperkingen , voor zover deze verenig
baar zijn met de drie Verdragen houdende oprichting van
de Europese Gemeenschappen .

zeereizen ;

Overwegende dat een vliegreis echter een aantal opeenvol
gende vluchten kan omvatten die ten dele in de Gemeenschap
en ten dele buiten de Gemeenschap worden uitgevoerd ; dat
bij de behandeling van bepaalde vluchten rekening dient te
worden gehouden met de praktische organisatie van de
controles en met de internationale concurrentie ; dat deze
bijzondere gevallen onder specifieke bepalingen moeten
vallen ;

Overwegende dat het zeevervoer diverse soorten reizen kan
omvatten ; dat bepaalde bijzondere gevallen van zeevervoer
onder specifieke bepalingen moeten vallen ;

Overwegende dat genoemde specifieke bepalingen de veilig
heidscontroles onverlet dienen te laten;

Overwegende dat de Lid-Staten evenwel met het Gemeen
schapsrecht verenigbare specifieke maatregelen moeten kun
nen treffen , ten einde controles van uitzonderlijke aard te
verrichten, met name om criminele activiteiten te verhinde

ren, in het bijzonder de activiteiten met betrekking tot
terrorisme , drugs en de handel in kunstwerken ,
(») PB nr. C 212 van 25 . 8 . 1990 , blz . 8 .
(2 ) PB nr . C 106 van 22 . 4 . 1991 , blz . 80 , en PB nr. C 326 van 16 .
12 . 1991 .

( 3 ) PB nr. C 60 van 8 . 3 . 1991 , blz . 12 .

Artikel 2

In deze verordening wordt verstaan onder:
1 . „communautaire luchthaven": elke op het douanegebied
van de Gemeenschap gelegen luchthaven ;
2 . „communautaire luchthaven met een internationaal
karakter": elke communautaire luchthaven waar, na

toestemming van de bevoegde autoriteiten , het lucht
vaartverkeer met derde landen afgewikkeld mag wor
den ;

3 . „intracommunautaire vlucht": de verplaatsing van een
luchtvaartuig tussen twee communautaire luchthavens,
zonder tussenstop tussen deze beide luchthavens , voor
zover deze verplaatsing noch begonnen is , noch eindigt
op een niet-communautaire luchthaven ;

4 . „communautaire haven": iedere op het douanegrondge
bied van de Gemeenschap gelegen zeehaven;
5 . „intracommunautaire zeereis": de verplaatsing tussen
twee communautaire havens , zonder tussenstop tussen
deze havens , van een vaartuig dat geregelde diensten
tussen twee of meer bepaalde communautaire havens
onderhoudt ;

6 . „pleziervaartuigen": particuliere vaartuigen die bestemd
zijn voor reizen waarvan het traject naar believen door de
gebruikers wordt vastgesteld;
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niet-communautaire luchthaven afkomstig is , en op deze
communautaire luchthaven wordt overgeladen in een
ander luchtvaartuig dat een intracommunautaire vlucht
uitvoert , plaats op de luchthaven van aankomst van de

7 . „sport- of zakenvliegtuigen": particuliere luchtvaartui
gen die bestemd zijn voor reizen waarvan het traject naar
believen door de gebruikers wordt vastgesteld .
Artikel 3

Nr . L 374 / 5

intracommunautaire vlucht , voor zover deze een com

"

munautaire luchthaven met een internationaal karakter

is ;

De controle en de formaliteiten die van toepassing zijn op :

plaats op laatstgenoemde luchthaven , voor zover deze

2 . de ruimbagage die op een communautaire luchthaven
aan boord wordt gebracht van een luchtvaartuig dat een
intracommunautaire vlucht uitvoert, waarbij deze
bagage op een andere communautaire luchthaven wordt
overgeladen in een luchtvaartuig dat een niet-commu
nautaire luchthaven als bestemming heeft, plaats op de

een communautaire luchthaven met een internationaal

luchthaven van vertrek van de intracommunautaire

karakter is ;

vlucht , voor zover deze een communautaire luchthaven

1 . de handbagage en de ruimbagage van de personen aan
boord van een luchtvaartuig dat, van een niet-commu
nautaire luchthaven komend , na een tussenstop in een
communautaire luchthaven, deze vlucht moet voortzet
ten naar een andere communautaire luchthaven , vinden

2 . de handbagage en de ruirtibagage van personen aan
boord van een luchtvaartuig dat een tussenstop maakt in
een communautaire luchthaven alvorens zijn vlucht naar

met een internationaal karakter is ;

3 . de bagage die op een communautaire luchthaven aan
komt aan boord van een uit een niet-communautaire

een niet-communautaire luchthaven voort te zetten ,

luchthaven afkomstig lijn- of chartertoestel en die op
deze communautaire luchthaven wordt overgeladen in
een sport- of zakenluchtvaartuig dat een intracommu
nautaire vlucht uitvoert , plaats op de luchthaven van
aankomst van het lijn- of chartertoestel ;

vinden plaats op de luchthaven van vertrek, voor zover
deze een communautaire luchthaven met een internatio

naal karakter is ;

3 . de bagage van personen die gebruik maken van een door
één enkel vaartuig uitgevoerde scheepvaartdienst die een
aantal opeenvolgende trajecten omvat en die is begonnen
of eindigt of die een tussenstop maakt in een niet-com
munautaire haven , vinden plaats in de haven waar deze
bagage , naar gelang van het geval , wordt in- of uitgela
den .

4 . de bagage die op een communautaire luchthaven aan
boord wordt gebracht van een sport- of zakenvliegtuig,
dat een intracommunautaire vlucht uitvoert, waarbij
deze bagage op een andere communautaire luchthaven
wordt overgeladen in een lijn- of chartertoestel met als
bestemming een niet-communautaire luchthaven , plaats
op de luchthaven van vertrek van het lijn- of charter
toestel .

Artikel 4

De controle en de formaliteiten die van toepassing zijn op :
Artikel 6

1 . de bagage van personen die gebruik maken van plezier
vaartuigen , vinden plaats in een communautaire haven ,
ongeacht de plaats van herkomst of van bestemming van
deze vaartuigen ;
2 . de bagage van personen die gebruik maken van sport- of
zakenvliegtuigen , vinden plaats:
— op de eerste luchthaven van aankomst , die een
communautaire luchthaven met een internationaal

1.
Er wordt een Comité inzake bagagevervoer van reizi
gers in het lucht- en zeevervoer ingesteld , hierna „Comité"
genoemd , dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Sta
ten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de
Commissie .

2.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

karakter moet zijn , voor wat betreft de vluchten
vanaf een niet-communautaire luchthaven , wanneer

Artikel 7

het luchtvaartuig na de tussenstop een vlucht moet
uitvoeren naar een andere communautaire luchtha
ven ;

— op de laatste communautaire luchthaven met een
internationaal karakter, voor wat betreft de vluchten
vanaf een communautaire luchthaven , wanneer het
luchtvaartuig na de tussenstop een vlucht moet

Het Comité is bevoegd ter zake van het onderzoek van elke
kwestie met betrekking tot de toepassing van de onderhavige
verordening, die op initiatief van de voorzitter , dan wel op
verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat , door de
voorzitter aan de orde wordt gesteld .

uitvoeren naar een niet-communautaire luchtha
Artikel 8

ven .

Artikel 5

Onverminderd de volgens de procedure van artikel 8 vast te
stellen uitzonderlijke gevallen vinden de controle en de
formaliteiten die van toepassing zijn op :

1 . de ruimbagage die op een communautaire luchthaven
aankomt aan boord van een luchtvaartuig.dat van een

1.
De bepalingen die nodig zijn voor de toepassing van
deze verordening, worden vastgesteld volgens de procedure
van de leden 2 en 3 .

2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan
vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie , advies
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uit over dit ontwerp . Het Comité spreekt zich uit met de in
artikel 148 , lid 2, van het Verdrag bedoelde meerderheid.
3 . a) De Commissie stelt de beoogde bepalingen vast
wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité .

b) Wanneer de beoogde bepalingen niet in overeenstem
ming zijn met het advies van het Comité of bij
gebreke van een advies, doet de Commissie onver
wijld een voorstel aan de Raad betreffende de vast te
stellen bepalingen . De Raad besluit met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen .

c) Indien na verloop van een termijn van drie maanden ,
te rekenen vanaf de datum van indiening van het
voorstel bij de Raad , deze geen bepalingen heeft
vastgesteld, stelt de Commissie de voorgestelde
bepalingen vast.
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Artikel 9

1.
Deze verordening treedt in werking óp de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993 .

2.
Vóór 1 oktober 1992 wordt deze verordening door de
Raad opnieuw bezien aan de hand van een verslag van de
Commissie over de stand van de harmonisatiewerkzaamhe

den ten aanzien van de bepalingen inzake de totstandbren
ging van de interne markt , die met het oog op de juiste
toepassing van deze verordening noodzakelijk zijn , in het
bijzonder ten aanzien van de bepalingen betreffende de
afschaffing van de beperking van de fiscale vrijstellingen voor
reizigers in het intracommunautaire verkeer. Het verslag gaat
eventueel vergezeld van voorstellen waarover de Raad zich
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitspreekt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Ged&an te Brussel , 19 december 1991 .
Voor de Raad

De Voorzitter
P. DANKERT
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 december 1991

betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsonder
nemingen
(91 / 674 / EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 ,

kent die slechts gelden tot het verstrijken van de termijnen

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

voor de toepassing van de onderhavige richtlijn; dat de
onderhavige richtlijn derhalve tevens ten aanzien van de
geconsolideerde jaarrekening bepalingen moet bevatten die
speciaal gelden voor verzekeringsondernemingen ;

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

Overwegende dat Richtlijn 83 / 349 / EEG van de Raad van
13 juni 1983 , op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , onder g),
van het Verdrag, betreffende de geconsolideerde jaarreke
ning (6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 90 / 605 / EEG ,
voor verzekeringsondernemingen bepaalde uitzonderingen

en

Sociaal

Comité (3 ),

Overwegende dat volgens artikel 54 , lid 3 , onder g), van het
Verdrag, voor zover nodig, de waarborgen dienen te worden

gecoördineerd welke in de Lid-Staten worden verlangd van
vennootschappen in de zin van artikel 58 , tweede alinea , van
het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de
deelnemers in die vennootschappen als van derden , ten einde
die waarborgen gelijkwaardig te maken ;
Overwegende dat Richtlijn 78 / 660 / EEG van de Raad van
25 juli 1978 , op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , onder g),
van het Verdrag, betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
90 / 605 / EEG ( 5 ), in afwachting van een latere coördinatie
niet verplicht van toepassing is op verzekeringsmaatschap
pijen, hierna „verzekeringsondernemingen" te noemen ; dat
wegens het grote belang van verzekeringsondernemingen in
de Gemeenschap deze coördinatie na de tenuitvoerlegging
van Richtlijn 78 / 660 / EEG niet langer kan worden uitge
steld;
(») PB nr. C 131 van 18 . 4. 1987, blz. 1 .
(2 ) PBnr. C 96 van 17 . 4 . 1989 , blz. 93,enPBnr.C 326vanl6 . 12 .

Overwegende dat het spoedeisende karakter van deze coör
dinatie mede samenhangt met het feit dat de verzekeringson
dernemingen hun bedrijf ook over de grenzen heen uitoefe
nen; dat een betere vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen
en de geconsolideerde jaarrekeningen van deze ondernemin
gen zowel voor crediteuren , debiteuren , aandeelhouders ,
verzekeringnemers en hun adviseurs als voor het publiek in
het algèmeen van wezenlijk belang is;
Overwegende dat in de Lid-Staten verzekeringsondernemin
gen met verschillende rechtsvormen onderling concurreren ;
dat de ondernemingen die het directe verzekeringsbedrijf
uitoefenen zich gewoonlijk ook bezighouden met herverze
kering en aldus tot gespecialiseerde herverzekeringsonderne
mingen in een concurrentieverhouding staan ; dat het der
halve dienstig lijkt de coördinatie niet te beperken tot de door
Richtlijn 78 / 660 / EEG genoemde rechtsvormen , maar een
toepassingsgebied vast te stellen dat overeenstemt met dat
van Richtlijn 73 / 239 / EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin
gen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbe
drijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en
de uitoefening daarvan ( 7), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
90 / 61 8 / EEG ( 8 ), en met dat van Richtlijn 79 / 267 / EEG van

1991 .

( 3 ) PB nr. C 319 van 30 . 11 . 1987 , blz . 13 .
(<) PB nr. L 222 van 14 . 8 . 1978 , blz . 11 .
( J ) PB nr. L 317 van 16 . 11 . 1990 , blz . 60 .

( 6 ) PB nr. L 193 van 18 . 7 . 1983 , blz . 1 .
( 7 ) PB nr. L 228 van 16 . 8 . 1973 , blz . 3 .
( 8 ) PB nr. L 330 van 29 . 11 . 1990 , blz. 44 .
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de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot
het directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daar
van (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 90 / 619 / EEG ( 2 ),
en dat bovendien bepaalde ondernemingen waarop de
voornoemde richtlijnen geen betrekking hebben , alsmede de
maatschappijen die herverzekeringsondernemingen zijn ,
omvat ;

Overwegende dat ook al leek het dienstig, gezien de bijzon
dere facetten van de verzekeringsondernemingen , een afzon
derlijke richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconso
lideerde jaarrekening van deze ondernemingen voor te
stellen , zulks nog niet betekent dat een geheel van voorschrif
ten moet worden vastgesteld dat los staat van de Richtlijnen
78 / 660 / EEG en 83 / 349 / EEG ; dat zulks immers niet

doelmatig is , noch in overeenstemming zou zijn met de
grondbeginselen van de coördinatie van het vennootschaps
recht, omdat verzekeringsondernemingen wegens het feit dat
zij in de economie van de Gemeenschap een centrale plaats
innemen , niet buiten een voor alle ondernemingen ontwor
pen regeling mogen blijven ; dat voor de verzekeringsonder
nemingen derhalve alleen de voor die sector specifieke
kenmerken in aanmerking zijn genomen, in die zin dat de
onderhavige richtlijn slechts afwijkingen van de Richtlijnen
78 / 660 / EEG en 83 / 349 / EEG omvat ;

Overwegende dat de indeling en de inhoud van de balans van
verzekeringsondernemingen van Lid-Staat tot Lid-Staat sterk
verschillen ; dat de onderhavige richtlijn bijgevolg voor de
balansen van alle verzekeringsondernemingen in de Gemeen
schap in dezelfde indeling en dezelfde omschrijvingen van
posten moeten voorzien ;

Overwegende dat vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen en
van de geconsolideerde jaarrekeningen vereist dat enkele
fundamentele vraagstukken worden geregeld die verband
houden met het opnemen in de balans van diverse transact
ties ;

Overwegende dat ter wille van een betere vergelijkbaarheid
bovendien de inhoud van de onderscheiden " balansposten
nauwkeurig dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat het dienstig kan zijn een onderscheid te
maken tussen de verplichtingen van de verzekeraar en die van
de herverzekeraar, door onder de activa het aandeel van de
herverzekeraar in de technische voorzieningen te vermel
den ;

Overwegende dat ook de indeling van de winst- en verlies
rekening en de afbakening van bepaalde posten daarvan
moeten worden vastgesteld;
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beoordeling van de financiële positie van verzekeringsonder
nemingen nodig is zowel de actuele waarde als de op de
grondslag van de aanschaffings- of vervaardigingskosten
berekende waarde van beleggingen te vermelden ; dat de
verplichting om ten minste in de toelichting bij de jaarreke
ning de actuele waarde van beleggingen te vermelden echter
uitsluitend ter wille van dê vergelijkbaarheid en de doorzich- *
tigheid wordt opgelegd en niet de bedoeling heeft de fiscale
behandeling van verzekeringsondernemingen te wijzigen ;

Overwegende dat men voor de berekening van de voorzie
ning voor levensverzekering gebruik kan maken van op de
markt gangbare of door de met het toezicht op het verzeke
ringsbedrijf belaste autoriteiten erkende actuariële metho
den; dat deze methoden onder de in voorkomend geval door
het nationale recht bepaalde voorwaarden kunnen worden
gebruikt door iedere actuaris of deskundige met inachtne
ming van de actuariële beginselen die zijn erkend in het kader
van deze en latere coördinatie van de belangrijkste voor
schriften inzake bedrijfseconomisch en financieel toezicht op
het directe levensverzekeringsbedrijf;

Overwegende dat , voor de berekening van de voorziening
voor te betalen schaden ■— ter wille van voorzichtigheid en

doorzichtigheid — elke impliciete vermindering of disconte
ring moet worden verboden en dat precieze voorwaarden
moeten worden vastgesteld voor het toepassen van expliciete
vermindering of discontering;
Overwegende dat , gezien de bijzondere aard van verzeke
ringsondernemingen , ook in de toelichting op de jaarreke
ning en de geconsolideerde jaarrekening bepaalde wijzigin
gen moeten worden aangebracht;

Overwegende dat , aangezien het de bedoeling is dat de
onderhavige richtlijn voor alle onder de Richtlijnen 73 /
239 / EEG en 79 /267 / EEG vallende en ook voor sommige
andere verzekeringsondernemingen geldt, niet is voorzien in
de bij Richtlijn 78 / 660 / EEG toegestane afwijkingen voor
kleine en middelgrote verzekeringsondernemingen ; dat
bepaalde kleine onderlinge maatschappijen waarop de voor
noemde Richtlijnen 73 / 239 / EEG en 79 / 267 / EEG niet van
toepassing zijn, evenwel ook hier buiten beschouwing dienen
te blijven;
Overwegende dat om dezelfde redenen de aan de Lid-Staten
in Richtlijn 83 / 349 / EEG geboden mogelijkheid om moeder
ondernemingen te ontheffen van de consolidatieverplichting
indien het geheel van ondernemingen dat in de consolidatie
moet worden opgenomen een bepaalde omvang niet over
schrijdt , voor verzekeringsondernemingen niet is overgeno
men ;

Overwegende dat het, gezien het specifieke karakter van de
verzekeringssector , nuttig kan zijn om in de winst* en
verliesrekening de niet-gerealiseerde winsten en verliezen in
aanmerking te nemen;
Overwegende dat de vergelijkbaarheid van de cijfers in de
balans en in de winst- en verliesrekening voorts hoofdzakelijk
afhangt van de waarde die aan de in de balans opgenomen
activa en passiva wordt toegekend ; dat het voor een juiste
'*) PB nr . L 63 van 13 . 3 . 1979 , blz . 1 .
2 ) PB nr . L 330 van 29 . 11 . 1990 , blz . 50 .

Overwegende dat er voor de vereniging van „underwriters",
die bekend is onder de naam „Lloyd's", wegens de bijzondere
aard daarvan speciale bepalingen nodig zijn ;
Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn eveneens
van toepassing dienen te zijn op de geconsolideerde jaarre
kening van een moederonderneming die het karakter heeft
van een financiële holding en waarvan de dochteronderne
mingen uitsluitend of hoofdzakelijk verzekeringsonderne
mingen zijn ;
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Overwegende dat de behandeling van de vraagstukken die
zich met betrekking tot de onderhavige richtlijn voordoen en
in het bijzonder die , welke de toepassing van de onderhavige
richtlijn betreffen , meebrengt dat de vertegenwoordigers van
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gen te worden aangemerkt als betrekking hebbende op de
posten van artikel 6 van deze richtlijn waarin de overeen
komstige vermogensbestanddelen voorkomen .

de Lid-Staten en die van de Commissie in een contactcomité

met elkaar samenwerken; dat het , ten einde de toeneming
van het aantal van dergelijke comités te vermijden , wenselijk
is bedoelde samenwerking in het in Richtlijn 78 / 660 / EEG ,
artikel 52 , bedoelde contactcomité tot stand te brengen ; dat,
wanneer evenwel met verzekeringsondernemingen verband
houdende vraagstukken worden behandeld , aan het contact
comité een daarop afgestemde samenstelling dient te worden
gegeven ;

Overwegende dat de ingewikkeldheid van deze materie ertoe
noopt de verzekeringsondernemingen waarvoor deze richt
lijn geldt een passende termijn te gunnen om aan de
bepalingen ervan te voldoen ; dat deze termijn moet worden
verlengd met het oog op de nodige aanpassingen voor
enerzijds de vereniging van „underwriters", „Lloyd's"
genoemd , en anderzijds de ondernemingen die bij het van
toepassing worden van de richtlijn hun beleggingen tegen
historische kosten waarderen;

Overwegende dat het dienstig is te bepalen dat een aantal
bepalingen van deze richtlijn , nadat vijfjaar ervaring met de
toepassing is opgedaan , opnieuw wordt bezien in het licht
van de nagestreefde sterkere mate van doorzichtigheid en

Artikel 2

1.
De in deze richtlijn voorgeschreven coördinatiemaat
regelen zijn van toepassing op vennootschappen in de zin van
artikel 58 , tweede alinea, van het Verdrag, zijnde :

a) ondernemingen zoals bedoeld in artikel 1 van Richtlijn
73 / 239 / EEG , met uitsluiting van de onderlinge verze
keringsmaatschappijen en onderlinge waarborgmaat
schappijen welke krachtens artikel 3 van genoemde
richtlijn niet binnen haar werkingssfeer vallen, doch met
inbegrip van de in artikel 4 , onder a ), b ), c) en e ), van
genoemde richtlijn bedoelde instellingen , tenzij hun
werkzaamheden niet uitsluitend of hoofdzakelijk het
verzekeringsbedrijf omvatten , of

b ) ondernemingen zoals bedoeld in artikel 1 van Richdijn
79 / 267 / EEG , met uitsluiting van de instellingen en
onderlinge maatschappijen die zijn bedoeld in artikel 2 ,
leden 2 en 3 , en in artikel 3 van die richtlijn, of
c) ondernemingen die het herverzekeringsbedrijf uitoefe
nen .

harmonisatie ,

Dergelijke ondernemingen worden in deze richtlijn „verzeke
ringsondernemingen" genoemd .
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
AFDELING 1

Inleidende bepalingen en toepassingsgebied
Artikel 1

1.
De artikelen 2 en 3 , artikel 4 , leden 1 , 3 , 4 en 5 , de
artikelen 6 , 7 , 13 en 14 , artikel 15 , leden 3 en 4 , de
artikelen 16 tot en met 21 , 29 tot en met 35 en 37 tot en met
42 , artikel 43 , lid 1 , punten 1 tot en met 7 en 9 tot en met 13 ,
artikel 45 , lid 1 , artikel 46 , de artikelen 48 tot en met 50 ,
artikel 51 , lid 1 , de artikelen 54 , 56 tot en met 59 en 61 van
Richtlijnen 78 / 660 / EEG zijn , tenzij in deze richtlijn anders

is bepaald , van toepassing op de in artikel 2 bedoelde

2.
Middelen van een collectief pensioenfonds in de zin van
artikel 1 , lid 2 , onder c) en d ), van Richtlijn 79 / 267/ EEG ,
welke door een verzekeringsonderneming op eigen naam ,
doch voor rekening van een ander worden beheerd, moeten
in de balans worden opgenomen, indien de onderneming
rechthebbende van de desbetreffende activa is . Het totale

bedrag van bedoelde activa en schulden moet afzonderlijk
worden vermeld dan wel in de toelichting worden opgeno
men , uitgesplitst volgens de verschillende actief- of passief
posten . De Lid-Staten kunnen evenwel toestaan dat deze
middelen buiten de balanstelling worden opgenomen , op
voorwaarde dat er een bijzondere regeling bestaat om deze
middelen van de boedel uit te sluiten in geval van gerechte
lijke vereffening van de verzekeringsonderneming (of soort
gelijke procedures ).

ondernemingen .

2.

Wanneer in Richtlijn 78 / 660 / EEG en Richtlijn 83 /

Op naam en voor rekening van derden verworven activa
worden niet in de balans opgenomen .

349 / EEG wordt verwezen naar de artikelen 9 en 10 (balans)
of naar de artikelen 23 tot en met 26 (winst- en verliesreke
ning) van Richtlijn 78 / 660 / EEG , dienen die verwijzingen te
worden aangemerkt als verwijzingen naar artikel 6 (balans ),

respectievelijk artikel 34 (winst- en verliesrekening) van deze
richtlijn.

3.
Verwijzingen in de Richtlijnen 78 / 660 / EEG en 83 /
349 / EEG naar de artikelen 31 tot en met 42 van Richtlijn
78 / 660 / EEG dienen te worden aangemerkt als verwijzingen
naar die artikelen met inachtneming van de artikelen 45 tot
en met 62 van deze richtlijn .

4.
Wanneer de in dit artikel vermelde bepalingen van
Richtlijn 78 / 660 / EEG balansposten betreffen waarvoor in
deze richtlijn geen equivalent voorkomt, dienen die bepalin

Artikel 3

De voorschriften van deze richtlijn betreffende het levensver
zekeringsbedrijf zijn van overeenkomstige toepassing op
verzekeringsondernemingen die enkel het ziekteverzeke
ringsbedrijf uitoefenen, en wel uitsluitend of hoofdzakelijk
volgens de techniek van het levensverzekeringsbedrijf.
De Lid-Staten mogen de eerste alinea ook toepassen op het
ziekteverzekeringsbedrijf dat door meerbrancheondernemin

gen volgens de techniek van het levensverzekeringsbedrijf
wordt uitgeoefend wanneer deze bedrijvigheid enige omvang
heeft .
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— kosten van oprichting en uitbreiding, als omschreven
in de nationale wetgeving , voor zover deze toestaat
dat zij onder de activa worden opgenomen (tenzij zij
overeenkomstig de nationale wetgeving in de toelich
ting moeten worden vermeld)

Deze richtlijn is van toepassing op de vereniging van
„underwriters" die bekend is onder de naam „Lloyd's", met
de in de bijlage opgenomen aanpassingen om met de
bijzondere aard en structuur van Lloyd's rekening te hou

— „goodwill", voor zover deze onder bezwarende titel
is verkregen (tenzij deze overeenkomstig de nationale
wetgeving in de toelichting moet worden vermeld)

den .

C. Beleggingen
I. Terreinen en gebouwen

AFDELING 2

waaronder terreinen en gebouwen die door de
verzekeringsonderneming voor haar eigen activiteit
worden gebruikt (tenzij deze overeenkomstig de
nationale wetgeving in de toelichting moeten wor
den vermeld)

Algemene bepalingen betreffende de balans en de winst- en
verliesrekening
Artikel S

II . Beleggingen in verbonden ondernemingen en deel
nemingen

Bij verzekeringsondernemingen mag samenvoeging van
posten onder de in artikel 4 , lid 3 , onder a) of b ), van
Richtlijn 78 / 660 / EEG genoemde voorwaarden slechts
geschieden

1 . Aandelen in verbonden ondernemingen
2 . Obligaties en andere vastrentende waardepa
pieren uitgegeven door en vorderingen op
verbonden ondernemingen

— wat de balans betreft, bij de van een Arabisch cijfer
voorziene posten , met uitzondering van de posten betref
fende de technische voorzieningen, en

3 . Deelnemingen

4 . Obligaties en andere vastrentende waardepa
pieren uitgegeven door en vorderingen op
ondernemingen waarmede een deelnemings
verhouding bestaat

— wat de winst- en verliesrekening betreft , bij de van een of
meer kleine letters voorziene posten , met uitzondering
van de posten I 1 en I 4, en II 1 , II 5 en II 6 .

III . Overige financiële beleggingen
1 . Aandelen , andere niet-vastrentende waardepa
pieren en rechten van deelneming in gemeen
schappelijke beleggingsfondsen

Samenvoeging is slechts toegestaan binnen het kader van de
door de Lid-Staten vastgestelde voorschriften .

2 . Obligaties en andere vastrentende waardepa
pieren

AFDELING 3

3 . Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggin
Indeling van de balans

gen

4 . Hypothecaire leningen
5 . Andere leningen

Artikel 6

6 . Deposito's bij kredietinstellingen
Voor de opstelling van de balans schrijven de Lid-Staten het
volgende schema voor:

7.

Andere

IV . Deposito's bij cederende ondernemingen
Activa

A. Geplaatst, niet gestort kapitaal
Waarvan opgevraagd
(tenzij het opgevraagde kapitaal overeenkomstig het
nationale recht onder de passiva wordt opgenomen . In
dat geval wordt het gedeelte van het kapitaal dat is
opgevraagd , maar nog niet gestort , hetzij onder post A,
hetzij onder post E IV van de activa opgenomen)

D. Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
van levensverzekeringen
E.

Vorderingen

Bij de posten I , II en III moet in subposten afzonderlijk
opgave worden gedaan van vorderingen op :
— verbonden ondernemingen ,

— ondernemingen waarmede een deelnemingsverhou
ding bestaat.

I. Vorderingen uit hoofde van directe verzekerings
B.

Immateriële activa

transacties op :

zoals omschreven onder de actiefposten B en C I van

1 . verzekeringsnemers

artikel 9 van Richtlijn 78 / 660 / ÈEG, waaronder:

2 . tussenpersonen
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III . Eigen aandelen (met vermelding van hun nominale
waarde of, bij gebreke hiervan , hun fractiewaarde),

II . Vorderingen uit hoofde van herverzekeringstrans
acties

voor zover de nationale wetgeving toestaat dat zij

op de balans worden opgenomen

III. Overige vorderingen

IV . Overige

IV . Geplaatst, opgevraagd , doch niet gestort kapitaal
(tenzij het opgevraagde maar niet gestorte kapitaal
overeenkomstig de nationale wetgeving onder
actiefpost A moet worden opgenomen )

F.

G. Overlopende posten

I. Lopende interest en huur

II. Overlopende acquisitiekosten (onderscheiden naar
levensverzekering en niet-levensverzekering)

Overige activa

I. Materiële activa en voorraden , bedoeld in artikel 9
van Richtlijn 78 / 660 / EEG onder de posten C II en
D I , andere dan terreinen en gebouwen , in aan
bouw zijnde gebouwen en vooruitbetalingen voor

III. Overige overlopende posten
H. Verlies over het boekjaar

terreinen en gebouwen

(tenzij het verlies over het boekjaar overeenkomstig de
nationale wetgeving onder passiefpost A VI moet wor
den opgenomen)

II . Kasmiddelen , bank- en girosaldi

Passiva

A. Eigen vermogen

I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds

(tenzij overeenkomstig de nationale wetgeving het opgevraagde kapitaal onder deze post
moet worden opgenomen. In dat geval worden de bedragen van het geplaatste kapitaal en
van het gestorte kapitaal afzonderlijk vermeld)
II . Agio

III . Herwaarderingsreserve
IV. Reserves

V. Overgedragen resultaten
VI. Resultaat van het boekjaar

(tenzij dit overeenkomstig de nationale wetgeving onder actiefpost H of onder passiefpost I
moet worden opgenomen)
B. Achtergestelde schulden
C. Technische voorzieningen

1 . Voorziening voor niet-verdiende premies
a) brutobedrag
b) herverzekeringsbedrag ( - )
2 . Voorziening voor levensverzekering

a) brutobedrag
b) herverzekeringsbedrag ( - )
3 . Voorziening voor te betalen schaden
a) brutobedrag
b) herverzekeringsbedrag ( - )
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4 . Voorziening voor winstdeling en restorno's (voor zover
niet vermeld onder post C 2)
a) brutobedrag
b ) herverzekeringsbedrag ( - )

5 . Egalisatievoorziening
6 . Overige technische voorzieningen

a) brutobedrag
b ) herverzekeringsbedrag ( - )

D. Technische voorzieningen betreffende levensverzekering wan
neer de verzekeringnemers het beleggingsrisico dragen
a ) brutobedrag

b ) herverzekeringsbedrag ( — )

Artikel 7

E. Voorzieningen voor andere risico 's en verplichtingen
1 . Voorzieningen voor pensioenverplichtingen en
soortgelijke verplichtingen

Artikel 14 van Richtlijn 78 / 660 / EEG is niet van toepassing
op de verplichtingen die met het verzekeringsbedrijf samen
hangen.

2 . Voorzieningen voor belastingverplichtingen

3 . Overige voorzieningen
AFDELING 4

F. Deposito 's ontvangen van herverzekeraars
G. Schulden

Voorschriften betreffende bepaalde balansposten

Bij elk der volgende posten moet in subposten afzonder
lijk opgave worden gedaan van schulden aan:
— verbonden ondernemingen ,

— ondernemingen waarmede een deelnemingsverhou
ding bestaat.
I. Schulden uit hoofde van directe verzekeringstrans

Artikel 8

Artikel 15 , lid 3 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG is alleen van
toepassing op de in artikel 6 van deze richtlijn vermelde
actiefposten B , C I en C II . Wijzigingen van deze posten
dienen op basis van de balanswaarde aan het begin van het
boekjaar te worden opgegeven .

acties

Artikel 9

II . Schulden uit hoofde van herverzekeringstransac
ties

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

IV . Schulden aan kredietinstellingen

1.
Déze post omvat door kredietinstellingen , andere
ondernemingen of publiekrechtelijke lichamen geëmitteerde
verhandelbare obligaties en andere vastrentende waardepa
pieren voor zover deze niet onder de posten C II 2 en C II 4
moeten worden opgenomen .

V. Overige schulden , waaronder belastingschulden en
schulden uit hoofde van de sociale zekerheid

H. Overlopende posten
I.

Activa: post C III 2

III . Obligatieleningen met afzonderlijke vermelding
van converteerbare leningen

Winst over het boekjaar

(tenzij deze overeenkomstig de nationale wetgeving
onder passiefpost A VI moet worden opgenomen).

2.
Waardepapieren met een variabele rentevoet die
gekoppeld is aan een bepaalde parameter, zoals de rente op
de interbancaire markt of op de Eurovalutamarkt, worden
met obligaties en andere vastrentende waardepapieren gelijk
gesteld .
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Artikel 10

ondernemingen of bij een derde gestelde garanties of door
deze ondernemingen ingehouden bedragen .

Activa: post C III 3

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen
Deze post omvat het door de onderneming gehouden aandeel
in gemeenschappelijke beleggingen van verscheidene onder
nemingen of pensioenfondsen , waarvan het beheer aan een
van deze ondernemingen of aan een van deze pensioenfond
sen is opgedragen .

Deze vorderingen mogen niet met andere vorderingen van de
herverzekeraar op de cederende verzekeraar worden samen
gevoegd ©f met schulden van de herverzekeraar aan de
cederende verzekeraar worden verrekend .

Bij cederende of derde ondernemingen gedeponeerde waar
depapieren die eigendom blijven van de onderneming die
herverzekeringen accepteert , worden dóór deze laatste onder
de passende post bij de beleggingen geboekt .

Artikel 11
Artikel 15

Activa: posten C III 4 en C III 5
Activa: post D

Hypothecaire leningen en andere leningen
Leningen aan verzekeringnemers waarvoor de polis de
voornaamste zekerheid vormt, dienen te worden opgenomen
onder de post „andere leningen" en het bedrag van deze
leningen moet in de toelichting worden vermeld . Hypothe
caire leningen dienen als zodanig te worden vermeld , pok
indien zij tevens door een verzekeringspolis zijn gedekt.
Wanneer het bedrag van de niet door een polis gedekte
„andere leningen" aanzienlijk is , dient in de toelichting een
specificatie te worden opgenomen .

Beleggingen voor rekening en risico van polishouders van
levensverzekeringen
Deze post omvat voor de levensverzekeringsbranche, ener
zijds , de beleggingen waarvan de waarde bepalend is voor
de waarde of het rendement van overeenkomsten die aan een

beleggingsfonds gekoppeld zijn en, anderzijds , de beleggin
gen die ter dekking dienen van verplichtingen die op grond
van een indexcijfer worden bepaald . Deze post omvat ook de
beleggingen die voor rekening van de leden van een spaarkas
worden gehouden en die bestemd zijn om onder deze leden te
worden verdeeld .

Artikel 12
Artikel 16

Activa: post C III 6

Deposito 's bij kredietinstellingen

Deze post omvat bedragen die eerst na een bepaalde termijn
weer kunnen worden opgenomen . Zonder een dergelijke
tijdsbeperking gedeponeerde bedragen moeten , ook indien
zij rente dragen , onder post F II worden vermeld .

Activa: post F IV
Overige

Deze post omvat de activa die niet onder de posten F I , II en
III vallen . Wanneer deze activa van enige betekenis zijn ,
moeten zij in de toelichting worden verklaard .

Artikel 13

Artikel 1 7

Activa: post C III 7

Activa: post G I

Andere

Lopende interest en huur

Deze post omvat de beleggingen die niet onder de posten
C III 1 tot en met 6 vallen . Wanneer deze beleggingen van
enige betekenis zijn , moeten zij in de toelichting worden

Deze post omvat de bedragen welke de interest en huur
vertegenwoordigen die op de balansdatum zijn verdiend ,
maar nog niet opeisbaar zijn .

verklaard .

Artikel 18
Artikel 14

Activa: post G II

Activa: post C IV
Overlopende acquisitiekosten

Deposito 's bij cederende ondernemingen
In de balans van een onderneming die herverzekeringen
accepteert , omvat deze post de vorderingen op de cederende
ondernemingen welke overeenstemmen met de bij deze

1.
De acquisitiekosten met betrekking tot verzekerings
overeenkomsten moeten worden overgedragen overeenkom
stig artikel 18 van Richtlijn 78 / 660 / EEG , mits de Lid-Sta
ten een dergelijke overdracht niet verbieden .
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2.
De Lid-Staten mogen evenwel toestaan dat de acquisi
tiekosten in mindering worden gebracht op de niet-verdiende
premies in het niet-levensverzekeringsbedrijf en dat zij
volgens een actuariële methode in mindering worden
gebracht op de wiskundige voorzieningen in het levensverze
keringsbedrijf. Wanneer van deze methode gebruik wordt
gemaakt , moeten de op de voorzieningen in mindering
gebrachte bedragen in de toelichting worden vermeld .

31 . 12 . 91

Wijzigingen in deze post komen voort uit een post II 12 bis
„Toevoeging of onttrekking aan het fonds voor toekomstige
toewijzingen" van de verlies- en winstrekening .

Artikel 23

Passiva: post C
Artikel 19

Technische voorzieningen
Passiva: post A I

Geplaatst kapitaal of equivalent fonds
Deze post omvat, ongeacht de benaming die daarvoor in een
gegeven geval wordt gebruikt, alle bedragen welke overeen
komstig de rechtsvorm van de betrokken verzekeringsonder
neming en overeenkomstig de wetgeving van de betrokken
Lid-Staat als bij aandeelhouders of andere inbrengers
geplaatste aandelen in het eigen vermogen dienen te worden
aangemerkt .
Artikel 20

Passiva: post A IV
Reserves

Deze post omvat alle in artikel 9 van Richtlijn 78 / 660 / EEG
onder passiefpost A IV genoemde reserves volgens de daar
gegeven definitie. De Lid-Staten kunnen nog andere reserves
voorschrijven, indien dat voor verzekeringsondernemingen
met een niet onder Richtlijn 78 / 660 / EEG vallende rechts
vorm nodig blijkt te zijn .

Met uitzondering van de herwaarderingsreserve, die onder
passiefpost A III wordt opgenomen, worden de reserves
afzonderlijk als subposten van passiefpost A IV in de balans
van de betrokken verzekeringsondernemingen opgenomen .
Artikel 21

Passiva: post B

Artikel 20 van Richtlijn 78 / 660 / EEG is van toepassing op
de technische voorzieningen , met inachtneming van de
artikelen 24 tot en met 30 van deze richtlijn .

Artikel 24

Passiva: posten C 1 b), 2 b), 3 b ), 4 b) en 6 b) en D 6
Herverzekeringsbedragen

1.
De herverzekeringsbedragen omvatten de werkelijke of
geraamde bedragen die conform de herverzekeringsovereen
komsten op de brutobedragen van de technische voorzienin
gen in mindering worden gebracht .
2.
Wat de voorziening voor niet-verdiende premies
betreft, worden de herverzekeringsbedragen berekend over
eenkomstig de in artikel 57 bedoelde methoden , dan wel
volgens de voorwaarden van de herverzekeringsovereen
komst .

3.
De Lid-Staten kunnen voorschrijven of toestaan dat de
herverzekeringsbedragen onder de activa worden opgeno
men . Wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt
gemaakt, worden deze bedragen vermeld onder een actief
post D bis „Aandeel van herverzekeraars in de technische
voorzieningen", welke als volgt is onderverdeeld:
1 . Voorziening voor niet-verdiende premies

Achtergestelde schulden

2 . Voorziening voor levensverzekering

Indien bij overeenkomst de rechten welke aan al dan niet in
schuldbewijzen belichaamde schulden zijn verbonden , bij
vereffening of faillissement eerst na die van de overige
crediteuren mogen worden uitgeoefend , worden deze schul
den onder deze post opgenomen.
Artikel 22

Ingeval een Lid-Staat toestaat dat de balans van een onder
neming bedragen bevat over de uitkering waarvan aan
verzekerden of aan aandeelhouders op de datum van afslui
ting van het boekjaar nog geen beslissing is genomen, worden
deze bedragen geboekt op de balans onder een passiefpost B
bis „Fonds voor toekomstige toewijzingen".

3 . Voorziening voor te betalen schaden

4 . Voorziening voor winstdeling en restorno's (voor zover
niet vermeld onder 2 )

5 . Overige technische voorzieningen
6 . Technische voorzieningen betreffende levensverzekering
wanneer de verzekeringnemers het beleggingsrisico
dragen.
In afwijking van artikel 5 mogen deze subposten niet worden
samengevoegd .
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Artikel 28

Artikel 25

Passiva: post C 1

Passiva: post C 3

Voorziening voor niet-verdiende premies

Voorziening voor te betalen schaden

De voorziening voor niet-verdiende premies omvat het
bedrag overeenkomend met het deel van de brutopremies dat
moet worden toegerekend aan een volgend boekjaar of aan
volgende boekjaren . In het geval van levensverzekeringen
mogen de Lid-Staten , in afwachting van latere harmonisatie ,
toestaan of eisen dat deze voorziening wordt opgenomen
onder post C 2 .

De voorziening voor te betalen schaden omvat het totaal van
de geschatte uiteindelijke kosten voor de verzekeringsonder
neming van de afwikkeling van alle al dan niet aangemelde
schaden welke tot het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden, verminderd met de bedragen die reeds met
betrekking tot zulke schaden zijn betaald .

Indien, op grond van artikel 26 , post C 1 ook het bedrag van
de voorziening voor lopende risico's omvat, luidt de
omschrijving van deze post „Voorziening voor niet-ver
diende premies en lopende risico's". Indien het bedrag van de
lopende risico's van betekenis is, moet het afzonderlijk
worden vermeld in de balans of in de toelichting.

Artikel 29

Artikel 26

Passiva: post C 6

Overige technische voorzieningen

Passiva: post C 4

Voorziening voor winstdeling en restorno 's

De voorziening voor winstdeling en restorno's omvat de
bedragen die in de vorm van winstdeling en restorno's, als
omschreven in artikel 39 , bestemd zijn voor verzekerden of
begunstigden van overeenkomsten, voor zover de rekening
van verzekerden niet is gecrediteerd met deze bedragen , of
deze bedragen niet zijn opgenomen in een post B bis („Fonds
voor toekomstige toewijzingen") als bedoeld in artikel 22 ,
eerste alinea , of in post C 2 .

Deze post omvat onder andere de voorziening voor lopende
risico's , te weten het bedrag waarvoor boven de niet-ver
diende premies een voorziening wordt gevormd voor de door
de verzekeringsonderneming te dragen risico's na het einde
van het boekjaar, ter dekking van alle schaden en uitgaven in

verband met lopende verzekeringsovereenkomsten uit
gaande boven de niet-verdiende premies en de verschuldigde
premies met betrekking tot deze overeenkomsten . Indien in
de nationale wetgeving bepaald , mag het bedrag van de
voorziening voor lopende risico's echter worden toegevoegd
aan de voorziening voor niet-verdiende prenyes als omschre
ven in artikel 25 en opgenomen in het bedrag dat wordt
vermeld onder post C 1 .

Artikel 30

Passiva: post C 5

Egalisatievoorziening

1.
De egalisatievoorziening omvat alle bedragen die over
eenkomstig wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen wor
den gereserveerd om schommelingen in de schadequoten in
de komende jaren te egaliseren of bijzondere risico's te
dekken .

Indien het bedrag van de lopende risico's aanzienlijk is , moet
het afzonderlijk worden vermeld in de balans of in de
toelichting.
Wanneer van de in artikel 3 , tweede alinea, geboden moge
lijkheid geen gebruik wordt gemaakt, omvat deze post
eveneens de voorziening voor veroudering.

2.
Wanneer bij gebreke van dergelijke wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen reserves in de zin van arti
kel ! 7 zijn gevormd met dezelfde bedoeling* moet daarvan in
de toelichting melding worden gemaakt .

Artikel 31

Artikel 27

Passiva: post C 2

Passiva :

Post D

Technische voorzieningen betreffende levensverzekering
wanneer de verzekeringnemers het beleggingsrisico dragen

Voorziening voor levensverzekering

De voorziening voor levensverzekering omvat de geschatte
actuariële waarde van de verplichtingen van de verzeke
ringsonderneming, met inbegrip van de reeds toegekende
winstdeling en na aftrek van de actuariële waarde van de
toekomstige premies.

Deze post omvat de technische voorzieningen tot dekking
van de verplichtingen in verband met beleggingen in het
kader van levensverzekeringsovereerikomsten waarvan de
waarde of het rendement wordt bepaald aan de hand van
beleggingen waarvan de verzekeringnemer het risico draagt,
of aan de hand van een indexcijfer.
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AFDELING 5

De aanvullende technische voorzieningen die in voorkomend
geval worden gevormd tot dekking van het sterfterisico, de
beheerskosten of andere risico's (zoals gegarandeerde pres
taties op de vervaldag of gegarandeerde afkoopwaarden )
worden onder post C 2 opgenomen .

Indeling van de winst- en verliesrekening

Deze post omvat tevens de technische voorzieningen welke de
verplichtingen van de spaarkas tegenover haar deelnemers
vertegenwoordigen .

Artikel 33

1.
Voor de winst- en verliesrekening schrijven de Lid-Sta
ten het in artikel 34 opgenomen schema voor .

Artikel 32

2.
De technische rekening schadeverzekering wordt
gebruikt voor de branches van het directe verzekeringsbedrijf
welke onder Richtlijn 73 / 239 / EEG vallen , alsmede voor de
overeenkomstige branches van het herverzekeringsbedrijf.

Passiva: post F

Deposito 's ontvangen van herverzekeraars
In de balans van een onderneming die herverzekeringen
cedeert , omvat deze post de bedragen die zijn gedeponeerd
door of ingehouden van andere verzekeringsondernemingen
krachtens herverzekeringsovereenkomsten . Deze bedragen
mogen niet worden samengevoegd met andere bedragen die
zijn verschuldigd aan of door de andere betrokken onderne

3.

De technische rekening levensverzekering wordt

gebruikt voor de branches van het directe verzekeringsbedrijf
welke onder Richtlijn 79 / 267 / EEG vallen , alsmede voor de
overeenkomstige branches van het herverzekeringsbedrijf.

mingen.

Indien de onderneming die herverzekeringen cedeert , waar
depapieren in deposito heeft ontvangen welke aan haar in
eigendom zijn overgedragen , omvat deze post het bedrag dat
de cederende onderneming uit hoofde van het deposito
verschuldigd is .

4.
De Lid-Staten kunnen toestaan of voorschrijven dat de
ondernemingen die uitsluitend het herverzekeringsbedrijf
uitoefenen , voor de totaliteit van de uitgeoefende branches de
technische rekening schadeverzekering gebruiken . Dit geldt
ook voor ondernemingen die het directe schadeverzekerings

bedrijf en daarnaast het herverzekeringsbedrijf uitoefenen.

Artikel 34

Winst- en verliesrekening

I. Technische rekening schadeverzekering
1 . Verdiende premies , onder aftrek van herverzekering
a ) geboekte brutopremies
b ) uitgaande herverzekeringspremies ( - )

c) wijziging van het brutobedrag van de voorziening
voor niet-verdiende premies, en , voor zover de
nationale wetgeving de vergelding daarvan onder
passiefpost C 1 toestaat, de voorziening voor
lopende risico's ( + of - )

d) wijziging van de voorziening voor niet-verdiende
premies , aandeel van herverzekeraars ( + of - )
2. Toegerekende opbrengst van beleggingen , overgeboekt
van de niet-technische rekening (post III 6 )

3 . Overige technische baten , onder aftrek van herverzeke
ring

4. Schaden , onder aftrek van herverzekering
a ) betaalde schaden

aa) brutobedrag
bb ) aandeel van herverzekeraars ( - )
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b ) wijziging van de voorziening voor te betalen scha
den

aa ) brutobedrag
bb) aandeel van herverzekeraars ( - )

5 . Wijziging van de overige technische voorzieningen,
onder aftrek van herverzekering, voor zover niet onder
een andere post vermeld ( 4- of - )
6 . Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzeke
ring

7. Netto-bedrijfskosten
a ) acquisitiekosten

b ) wijziging overlopende acquisitiekosten ( + of — )
c) beheerskosten

d ) van herverzekeraars ontvangen provisie en winst
deling ( - )

8 . Overige technische lasten, onder aftrek van herverzeke
ring

9 . Wijziging van de egalisatievoorziening ( + of - )
10. Subtotaal (resultaat van de technische rekening schade
verzekering) (post III 1 )
II . Technische rekening levensverzekering

1 . Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering
a ) geboekte brutopremies
b ) uitgaande herverzekeringspremies ( - )
c) wijziging van de voorziening voor niet-verdiende
premies, onder aftrek van herverzekering (+ of — )
2 . Opbrengsten van beleggingen
a) opbrengsten van deelnemingen ,
met afzonderlijke vermelding van die afkomstig van
verbonden ondernemingen
b) opbrengsten van andere beleggingen,
met afzonderlijke vermelding van die afkomstig van
verbonden ondernemingen

aa ) opbrengsten van terreinen en gebouwen
bb) opbrengsten van andere beleggingen

c) terugneming van waardecorrecties op beleggingen
d) winst verkregen uit realisatie van beleggingen
3 . Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

4 . Overige technische baten, onder aftrek van herverzeke
ring

5 . Schaden , onder aftrek van herverzekering
a ) betaalde schaden

aa) brutobedrag
bb) aandeel van herverzekeraars ( - )
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b ) wijziging van de voorziening voor te betalen scha
den

aa) brutobedrag
bb) aandeel van herverzekeraars ( - )

6 . Wijziging van de overige technische voorzieningen ,
onder aftrek van herverzekering, voor zover niet onder
een andere post vermeld ( + of - )
a ) voorziening voor levensverzekering
aa) brutobedrag
bb) aandeel van herverzekeraars ( - )
b ) overige technische voorzieningen , onder aftrek van
herverzekering
7 . Winstdeling en restorno's , onder aftrek van herverzeke
ring

8 . Netto-bedrijfskosten
a) acquisitiekosten
b ) wijziging overlopende acquisitiekosten (+ of - )
c) beheerskosten

d) van herverzekeraars ontvangen provisie en winst
deling ( - )

9 . Lasten in verband met beleggingen

a ) lasten in verband met het beheer van beleggingen ,
inclusief rentelasten

b ) waardecorrecties op beleggingen
c) verlies uit realisatie van beleggingen

10 . Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen
11 . Overige technische lasten , onder aftrek van herverzeke
ring
Y

12. Toegerekende opbrengst van beleggingen , overgeboekt
naar de niet-technische rekening ( - ) (post III 4 )
13 . Subtotaal (resultaat van de technische rekening levens
verzekering) (post III 2)
III . Niet-technische rekening
1 . Resultaat technische rekening schadeverzekering
(post 110 )

2. Resultaat technische rekening levensverzekering
(post II 13 )

3 . Opbrengsten van beleggingen
a ) opbrengsten van deelnemingen,
met afzonderlijke vermelding van die afkomstig van
verbonden ondernemingen

b ) opbrengsten van andere beleggingen ,
met afzonderlijke vermelding van die afkomstig van
verbonden ondernemingen
aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen
bb) opbrengsten van andere beleggingen
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c) terugneming van waardecorrecties op beleggingen

d) winst verkregen uit realisatie van beleggingen
4. Toegerekende opbrengst van beleggingen , overgeboekt
van de technische rekening levensverzekering (post II 12)

5 . Lasten in verband met beleggingen
a ) lasten in verband met het beheer van beleggingen ,
inclusief rentelasten

b ) waardecorrecties op beleggingen
c) verlies uit realisatie van beleggingen
6 . Toegerekende opbrengst van beleggingen , overgeboekt
naar de technische rekening schadeverzekering (post I 2 )
7.

Andere baten

8 . Andere lasten , inclusief waardecorrecties

9 . Belasting op het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefe
ning

10. Resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening na belastin
gen

1 1 . Buitengewone baten
12. Buitengewone lasten
13 . Buitengewoon resultaat

14. Belasting op het buitengewone resultaat
15 . Overige belastingen , welke niet onder de bovenstaande
posten zijn opgenomen
16 . Resultaat van het boekjaar

AFDELING 6

Voorschriften betreffende bepaalde posten van de winst- en
verliesrekening

Artikel 3S

Technische rekening schadeverzekering: post 1 1 a )
Technische rekening levensverzekering: post II 1 a)
Geboekte brutopremies

De geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het
boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedra
gen , ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend
boekjaar betrekking hebben , met inbegrip van met name:

i) nog te boeken premies, indien de premie pas aan het
einde van het jaar berekend kan worden ;

— in het levensverzekeringsbedrijf tevens de premies
ineens uit de voorzieningen voor winstdeling en
restorno's , voor zover deze uit hoofde van verzeke
ringsovereenkomsten als premies moeten worden
beschouwd en de nationale wetgeving opneming
daarvan onder premies voorschrijft of toelaat;

iii) premieopslagen bij halfjaarlijkse, driemaandelijkse of
maandelijkse betaling en bijkomende betalingen van
verzekeringnemers voor door de verzekeringsonderne
ming gedragen kosten ;

iv) in geval van co-assurantie , het aandeel van de verzeke
ringsonderneming in het totaal van de premies;

— v) herverzekeringspremies verschuldigd door cederendtL en
retrocederende verzekeringsondernemingen , met inbe
grip van verschuldigde portefeuillepremies,
na aftrek van

— aan cederende en retrocederende verzekeringsonderne
mingen terug te betalen portefeuillepremies, en

ii) — premies ineens , met inbegrip van lijfrentekoopsom
men ,

— annuleringen .
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Bovenbedoelde bedragen omvatten niet de samen met de
premies geïnde belastingen of heffingen .

Artikel 36

Technische rekening schadeverzekering: post 1 1 b )
Technische rekening levensverzekering: post II 1 b)
Uitgaande herverzekeringspremies
De uitgaande herverzekeringspremies omvatten alle betaalde
en te betalen premies uit hoofde van herverzekeringsovereen
komsten die door de verzekeringsonderneming zijn gesloten .
De bij sluiting of wijziging van herverzekeringsovereenkom
sten te betalen portefeuillepremies moeten worden toege
voegd , de te ontvangen portefeuillepremies moeten in min
dering worden gebracht .

2.
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Indien er een aanzienlijk verschil is tussen :

— het bedrag van de voorziening aan het begin van het
boekjaar voor schaden die zijn ontstaan tijdens voor
gaande boekjaren en die nog afgewikkeld moeten wor
den , en

— de tijdens het boekjaar betaalde bedragen voor schaden
die tijdens voorgaande boekjaren zijn ontstaan vermeer
derd met het bedrag van de voorziening aan het einde van
het boekjaar voor deze nog af te wikkelen schaden ,
moeten aard en omvang van dit verschil in de toelichting
worden vermeld .

Artikel 39

Technische rekening schadeverzekering: post I 6
Artikel 37

Technische rekening levensverzekering: post II 7

Technische rekening schadeverzekering: post I 1 c) en d )

Winstdeling en restorno 's, onder aftrek van herverzekering

Technische rekening levensverzekering: post II 1 c)

De winstdeling omvat alle ten laste van het boekjaar aan
verzekeringnemers en andere verzekerden betaalde en te
betalen of voor hen gereserveerde bedragen , inclusief de
bedragen welke worden gebruikt om de technische voorzie
ningen te verhogen of de toekomstige premies te verlagen,
voor zover dergelijke bedragen de toewijzing van een over
schot of van winst uit het bedrijf in zijn geheel of een gedeelte
ervan vertegenwoordigen, na aftrek van de bedragen die in
voorafgaande jaren werden gereserveerd , maar niet langer
nodig zijn .

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies,
onder aftrek van herverzekering

In afwachting van een latere coördinatie mogen de Lid-Staten
ten aanzien van het levensverzekeringsbedrijf voorschrijven
of toestaan dat de wijziging van de voorziening voor
niet-verdiende premies wordt opgenomen in de wijziging van
de voorziening voor levensverzekering .

Artikel 38

Restorno's omvatten dergelijke bedragen voor zover zij een
gedeeltelijke terugbetaling van premies op grond van het
resultaat van de overeenkomsten vertegenwoordigen .

Technische rekening schadeverzekering: post I 4
Technische rekening levensverzekering: post II 5
Schaden, onder aftrek van herverzekering

Indien de bedragen die uit hoofde van winstdeling en
restorno's ten laste van het boekjaar worden gebracht, van
enige betekenis zijn , worden zij afzonderlijk in dè toelichting
vermeld .

1.
De schaden omvatten de uit hoofde van het boekjaar
betaalde bedragen , vermeerderd met de voorziening voor te
betalen schaden en verminderd met de voorziening voor te
betalen schaden van het voorgaande boekjaar.

In deze bedragen zijn met name begrepen lijfrenten, afkopen ,
toevoegingen en onttrekkingen aan de schadevoorziening
voor en van cederende verzekeringsondernemingen en her
verzekeraars , de externe en interne schadebeheerskosten ,
alsmede de in artikel 60 , lid 1 , onder b), en lid 2 , onder a),
bedoelde schaden die zich hebben voorgedaan , maar die nog
niet zijn aangemeld .
Op grond van „salvage" of subrogatie in de zin van
artikel 60 , lid 1 , onder d), te ontvangen bedragen worden in
mindering gebracht.

Artikel 40

Technische rekening schadeverzekering: post I 7 a )
Technische rekening levensverzekering: post II 8 a )
Acquisitiekosten

Acquisitiekosten zijn alle kosten die voortvloeien uit het
sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Zij omvatten
zowel direct toe te rekenen kosten , zoals provisies , dossier
kosten of kosten voor het opnemen van verzekeringsovereen
komsten in de portefeuille , als indirecte kosten , zoals
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Artikel 43

reclamekosten of administratiekosten in verband met de

behandeling van aanvragen en het opstellen van polissen .
Technische rekening schadeverzekering: post I 2

De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat verlengingsprovisies
onder post I 7 c) of II 8 c) worden opgenomen .

Technische rekening levensverzekering: post II 12
Niet-technische rekening: posten III 4 en 6

Artikel 41

Technische rekening schadeverzekering: post I 7 c)
Technische rekening levensverzekering: post II 8 c)
Beheerskosten

De beheerskosten omvatten met name de kosten voor

premie-incasso , portefeuillebeheer, beheer van winstdelin
gen en restorno's en van de geaccepteerde en gecedeerde
herverzekering. Zij omvatten in het bijzonder de personeels
kosten en de afschrijvingen op meubilair en bedrijfsmiddelen
voor zover deze niet moeten worden opgenomen onder de
acquisitiekosten , de schaden of de lasten in verband met
beleggingen .

Toegerekende opbrengst van beleggingen
1.
Wanneer een gedeelte van de opbrengst van beleggin
gen naar de technische rekening schadeverzekering wordt
overgeboekt , wordt deze overboeking van de niet-technische
rekening vermeld onder post III 6 en toegevoegd aan post
12 .

2.
Wanneer een in de technische rekening levensverzeke
ring vermeld gedeelte van de opbrengsten van beleggingen
wordt overgeboekt naar de niet-technische rekening , wordt
het overgeboekte bedrag in mindering gebracht op post II 12
en toegevoegd aan post III 4 .

3.
De Lid-Staten kunnen de wijze en omvang van de
overboekingen van toegerekende opbrengsten van beleggin
gen van het ene deel van de winst- en verliesrekening naar het
andere vaststellen . De reden van de overboekingen en de
grondslag waarop deze plaatsvinden dienen in elk geval in de
toelichting te worden vermeld ; in voorkomend geval volstaat
een verwijzing naar de betrokken voorschriften .

Artikel 42

Artikel 44

Technische rekening levensverzekering: posten II 2 en 9

Niet-technische rekening : posten III 3 en 5

Technische rekening levensverzekering : posten II 3 en 10

Opbrengsten van en lasten in verband met beleggingen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen

1.
Alle opbrengsten van en lasten in verband met beleg
gingen , voor zover zij het schadeverzekeringsbedrijf betref
fen , worden in de niet-technische rekening opgenomen .

1.
De Lid-Staten kunnen voor het levensverzekeringsbe
drijf gehele of gedeeltelijke opneming onder de posten II 3 en
10 van de winst- en verliesrekening toestaan van de wijzigin
gen in het verschil tussen :

2.
Bij een onderneming die het levensverzekeringsbedrijf
uitoefent, worden de opbrengsten van en lasten in verband
met beleggingen in de technische rekening levensverzekering

— de waardering van de beleggingen op basis van de actuele
waarde of volgens een van de in artikel 33 , lid 1 , van
Richtlijn 78 / 660 / EEG bedoelde methoden , en

opgenomen .

3.
Bij een onderneming die zowel het levensverzekerings
als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent , worden de
opbrengsten van en lasten in verband met beleggingen , voor
zover zij rechtstreeks met de uitoefening van het levensver
zekeringsbedrijf verband houden , in de technische rekening
levensverzekering opgenomen .

4.
De Lid-Staten kunnen voorschrijven of toestaan dat de
opbrengsten van en' lasten in verband met beleggingen
volgens de herkomst of bestemming van die beleggingen
worden vermeld , in voorkomend geval via opneming van
nieuwe posten in de technische rekening schadeverzekering
die analoog zijn aan de overeenstemmende posten in de
technische rekening levensverzekering .

— de waardering tegen aanschaffingskosten .
De Lid-Staten eisen in elk geval dat de in de eerste alinea
bedoelde bedragen onder de bovengenoemde posten worden
opgenomen , wanneer zij betrekking hebben op de onder
actiefpost D vermelde beleggingen .
2.

De Lid-Staten die eisen of toestaan dat de onder

actiefpost C vermelde beleggingen op basis van hun actuele
waarde worden gewaardeerd , kunnen voor het schadeverze
keringsbedrijf gehele of gedeeltelijke opneming onder een
post III 3 bis en onder een post III 5 bis van de winst- en
verliesrekening toestaan van de wijzigingen in het verschil
tussen de waardering van de beleggingen op basis van de
actuele waarde en de waardering tegen aanschaffings
kosten .
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Waarderingsregels

waarde op de balansdatum, of indien de balansdatum geen
dag van verhandeling ter beurze is , op de laatste dag van
verhandeling vóór die datum .

Artikel 45

lid 2 een markt bestaat, wordt onder marktwaarde verstaan

AFDELING 7

3.

Artikel 32 van Richtlijn 78 / 660 / EEG , volgens hetwelk de
waardering van de posten in de jaarrekening geschiedt
overeenkomstig het beginsel van de aanschaffings- of ver
vaardigingskosten , is van toepassing op beleggingen , behou
dens het bepaalde in de artikelen 46 tot en met 49 van deze
richtlijn .
Artikel 46

Wanneer voor andere beleggingen dan die bedoeld in

de gemiddelde prijs waartegen dergelijke beleggingen op de
balansdatum of, indien de balansdatum geen dag van
verhandeling op de betreffende markt is , op de laatste dag
van verhandeling vóór die datum zijn verhandeld .

4.
Wanneer op de dag waarop de jaarrekening wordt
opgesteld, beleggingen als bedoeld in de leden 2 en 3 zijn
verkocht of het voornemen bestaat deze op korte termijn te
verkopen , wordt de marktwaarde verminderd met de
gemaakte of geraamde realisatiekosten .

1.
De Lid-Staten kunnen voorschrijven of toestaan dat de
onder actiefpost C vermelde beleggingen worden gewaar
deerd op basis van de actuele waarde, berekend overeenkom
stig de artikelen 48 en 49 .

5.
Tenzij de vermogensmutatiemethode wordt toegepast
overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 78 / 660 / EEG , wor
den alle andere beleggingen gewaardeerd op een grondslag
die een voorzichtige beoordeling van de vermoedelijke
directe opbrengstwaarde inhoudt.

2.
De onder actiefpost D bedoelde beleggingen worden
gewaardeerd op basis van hun actuele waarde.

6.
In ieder geval wordt de waarderingsmethode nauwge
zet in de toelichting vermeld , evenals de reden waarom zij
werd gekozen .

3.
Wanneer de beleggingen tegen aanschaffingskosten
gewaardeerd zijn , wordt in de toelichting de actuele waarde

Artikel 49

vermeld .

De Lid-Staten waar op het moment van de kennisgeving van
deze richtlijn de beleggingen tegen aanschaffingskosten
worden gewaardeerd , kunnen de verzekeringsondernemin
gen echter toestaan dat zij de actuele waarde van de
beleggingen van actiefpost C I ten laatste vijf jaar, en de
actuele waarde van de overige beleggingen ten laatste drie
jaar na de in artikel 70 , lid 1 , bedoelde datum voor het eerst
in de toelichting vermelden.

4.
Wanneer de beleggingen op basis van hun actuele
waarde worden gewaardeerd , worden de aanschaffings
kosten in de toelichting vermeld .

5.
Dezelfde waarderingsmethode wordt toegepast voor
alle beleggingen die onder een met een arabisch cijfer
aangeduide post of onder actiefpost C I staan .
6.
De voor elke post van de beleggingen toegepaste
methode wordt in de toelichting vermeld .
Artikel 47

Wanneer voor de beleggingen de actuele waarde wordt
gebruikt, is artikel 33 , leden 2 en 3 , van Richtlijn 78 /
660 / EEG van toepassing, onverminderd het bepaalde in de
artikelen 31 en 44 van deze richtlijn .
Artikel 48

1.
In het geval van andere beleggingen dan terreinen en
gebouwen wordt onder de actuele waarde verstaan de

marktwaarde, onverminderd het bepaalde in lid 5 .
2.
Voor beleggingen die aan een officiële effectenbeurs
worden genoteerd , wordt onder marktwaarde verstaan de

1.
In het geval van terreinen en gebouwen wordt onder
actuele waarde verstaan de op de datum van waardering
vastgestelde marktwaarde, eventueel verminderd' overeen
komstig de leden 4 en 5 .
2.
Onder marktwaarde wordt verstaan de prij s waartegen
de terreinen en gebouwen op de datum van waardering bij
onderhandse overeenkomst tussen een willige verkoper en
een van de verkoper onafhankelijke koper zouden kunnen
worden verkocht , waarbij wordt aangenomen dat de betrok
ken goederen openlijk op de markt worden aangeboden, dat
de marktvoorwaarden een regelmatige transactie mogelijk
maken en dat, de aard van de goederen in aanmerking
genomen , een normaal tijdsbestek beschikbaar is om over de
verkoop te onderhandelen .
3.
De marktwaarde wordt bepaald door afzonderlijke
waardering van elk terrein en van elk gebouw ten minste om
de vijf jaar overeenkomstig een methode die algemeen wordt
erkend of die door de met het toezicht op verzekeringson
dernemingen belaste autoriteiten wordt erkend . Artikel 35 ,
lid 1 , onder b ), van Richtlijn 78 / 660 / EEG is niet van
toepassing.

4.
Wanneer sedert de laatste waardebepaling overeen
komstig lid 3 de waarde van een terrein of gebouw is
verminderd , wordt een passende waardecorrectie uitge
voerd . De aldus berekende lagere waarde wordt in de
volgende balansen niet verhoogd , tenzij een dergelijke ver
hoging voortvloeit uit een nieuwe bepaling van de markt
waarde overeenkomstig de leden 2 en 3 .
5.
Wanneer op de dag waarop de jaarrekening wordt
opgesteld, terreinen en gebouwen zijn verkocht of het
voornemen bestaat deze op korte termijn te verkopen , wordt
de overeenkomstig de leden 2 en 4 berekende waarde
verminderd met de gemaakte of geraamde realisatie
kosten .
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6.
Wanneer de marktwaarde van een terrein of gebouw
niet kan worden bepaald , wordt de op basis van het beginsel
van de aanschaffings- of vervaardigingskosten berekende
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Voor het levensverzekeringsbedrijf mag de berekening van
het bedrag van de overlopende acquisitiekosten deel uitma
ken van de in artikel 59 bedoelde actuariële berekening.

waarde als de actuele waarde beschouwd .
7.

De methode aan de hand waarvan de actuele waarde

van de terreinen en gebouwen is bepaald , alsmede de
uitsplitsing van de terreinen en gebouwen naar het boekjaar
waarin zij zijn gewaardeerd , worden in de toelichting
vermeld .

Artikel 50

Wanneer artikel 33 van Richtlijn 78 / 660 / EEG op verzeke
ringsondernemingen wordt toegepast, geschiedt zulks op de
volgende wijze:
a ) lid 1 , onder a ), is van toepassing op de activa die zijn
vermeld onder post F I van artikel 6 van deze richtlijn;
b ) lid 1 , onder c), is van toepassing op de activa die zijn
vermeld onder de posten C I tot en met IV , F I ( met
uitzondering van voorraden) en F III van artikel 6 van
deze richtlijn .
Artikel 51

Artikel 35 van Richtlijn 78 / 660 / EEG is van toepassing op
verzekeringsondernemingen met inachtneming van de vol
gende bepalingen:
a ) het artikel is van toepassing op de activa die zijn vermeld
onder de posten B en C en op de vaste activa die zijn
vermeld onder post F I van artikel 6 van deze richtlijn ;

b ) lid 1 , onder c), aa ), is van toepassing op de activa die zijn
vermeld onder de posten C II , C III , C IV en F III van
artikel 6 van deze richtlijn .
De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat op effecten die onder
de beleggingen zijn opgenomen waardecorrecties worden
toegepast, ten einde deze activa op te nemen tegen de lagere
waarde die zij op de balansdatum bezitten .
Artikel 52

Artikel 38 van Richtlijn 78 / 660 / EEG is van toepassing op
de activa die zijn vermeld onder post F I van artikel 6 van
deze richtlijn .

~

Artikel 55

1 . a) Voor zover zij niet tegen marktwaarde gewaardeerd
zijn , worden obligaties en andere vastrentende waar
depapieren die onder de actiefposten C II en C III zijn
vermeld, tegen aanschaffingswaarde in de balans
opgenomen . De Lid-Staten kunnen evenwel toestaan
of voorschrijven dat deze waardepapieren tegen
aflossingswaarde in de balans worden opgenomen .
b ) Wanneer de aanschaffingswaarde van de onder a)
bedoelde waardepapieren hoger ligt dan de aflos
singswaarde, wordt het verschil in de winst- . en
verliesrekening opgenomen . De Lid-Staten kunnen
echter toestaan of voorschrijven dat dit verschil in de
tijd gespreid wordt afgeschreven en wel uiterlijk op
het tijdstip van de aflossing van deze waardepapie
ren . Het verschil moet afzonderlijk in de balans of in
de toelichting worden vermeld .
c) Wanneer de aanschaffingswaarde van de onder a)
bedoelde waardepapieren lager ligt dan de aflos
singswaarde , kunnen de Lid-Staten toestaan of voor
schrijven dat het verschil gedurende de gehele reste
rende looptijd gespreid als resultaat wordt opgeno
men . Het verschil moet afzonderlijk in de balans of in
de toelichting worden vermeld .

2.
Indien obligaties of andere vastrentende waardepapie
ren die niet tegen marktwaarde gewaardeerd zijn , vóór het
einde van de looptijd worden verkocht en de opbrengst wordt
aangewend voor de aankoop van andere obligaties of
vastrentende waardepapieren , kunnen de Lid-Staten toe
staan dat het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde
gelijkelijk over de resterende looptijd van de oorspronkelijke
belegging wordt gespreid.
Artikel 56

Technische voorzieningen

Het bedrag van de technische voorzieningen dient te allen
tijde voldoende te zijn om de onderneming in staat te stellen
de verplichtingen welke uit de verzekeringsovereenkomsten
voortvloeien , voor zover redelijkerwijs te voorzien valt , na te
komen .

Artikel 53

Artikel 39 van Richtlijn 78 / 660 / EEG is van toepassing op
de activa die zijn vermeld onder de posten E I , E II , E III en
F II van artikel 6 van deze richtlijn.
Artikel 54

Voor het schadeverzekeringsbedrijf wordt het bedrag van de
overlopende acquisitiekosten berekend op een grondslag die
verenigbaar is met die welke voor niet-verdiende premies
wordt gebruikt .

Artikel 57

Voorziening voor niet-verdiende premies
1.
De voorziening voor niet-verdiende premies wordt in
beginsel voor elke overeenkomst afzonderlijk berekend . De
Lid-Staten kunnen evenwel de toepassing van statistische
methoden , in het bijzonder proportionele of forfaitaire
methoden , toestaan , indien deze waarschijnlijk bij benade
ring hetzelfde resultaat opleveren als afzónderlijke bereke
ningen .
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2.
Voor verzekeringsbranches waar in verband met de
risicocyclus toepassing van de pro rata temporis-methode
niet passend is, moeten berekeningsmethoden worden toege
past die rekening houden met het verschil in ontwikkeling
van het risico in de tijd .

Artikel 58

Voorziening voor lopende risico 's

De in artikel 26 bedoelde voorziening voor lopende risico's
wordt berekend op basis van de schaden en beheerskosten die
zich na het einde van het boekjaar kunnen voordoen en die
gedekt worden door vóór die datum gesloten overeenkom
sten , voor zover het hiervoor geraamde bedrag de voorzie
ning voor niet-verdiende premies en de in verband met deze
overeenkomsten opeisbare premies te boven gaat .

Artikel 59

Voorziening voor levensverzekering
1.
De voorziening voor levensverzekering wordt in begin
sel voor elke verzekeringsovereenkomst afzonderlijk bere

kend. De Lid-Staten kunnen evenwel de toepassing van
statistische of wiskundige methoden toestaan indien deze
waarschijnlijk bij benadering hetzelfde resultaat opleveren
als afzonderlijke berekeningen . De voornaamste uitgangs
punten worden in de toelichting beknopt vermeld .
2.
De berekening wordt jaarlijks door een actuaris of een
andere ter zake deskundige persoon gemaakt aan de hand
van erkende actuariële methoden .

Artikel 60

Berekening van de voorziening voor te betalen schaden

31 . 12 . 91

c) Bij de berekening van de voorziening moeten de schade
regelingskosten, ongeacht de oorsprong daarvan, in
aanmerking worden genomen .
d) De te ontvangen bedragen uit de verkrijging van de

rechten van de verzekerden jegens derden ( subrogatie) of
de verkrijging van de wettige eigendom van de verze
kerde goederen ( salvage) worden in mindering gebracht
op het bedrag van de voorziening voor te betalen schaden
en worden voorzichtig geraamd . Indien deze bedragen
van enige betekenis zijn , worden zij in de toelichting
vermeld .

- e) In afwijking van het bepaalde onder d) kunnen de
Lid-Staten voorschrijven of toestaan dat de te ontvangen
bedragen onder de activa worden opgenomen .
f) Wanneer een schadevergoeding in de vorm van perio
dieke betalingen dient te geschieden , worden de daartoe
te reserveren bedragen op basis van erkende actuariële
methoden berekend .

g) Impliciete vermindering of discontering, door een voor
ziening voor een te betalen schade die naar verwachting
later tegen een hoger bedrag zal worden afgewikkeld ,
tegen een lagere actuele waarde te waarderen of anders
zins , is niet toegestaan .
De Lid-Staten kunnen toestaan dat expliciete verminde
ring of discontering plaatsvindt om rekening te houden
met de opbrengst van beleggingen . Deze vermindering of
discontering mag alleen worden verricht , indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan :

i ) de afwikkeling van de schaden duurt gemiddeld ten
minste 4 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de
jaarrekening is opgesteld ;
ii ) de vermindering of discontering vindt met de nodige
voorzichtigheid plaats op een erkende basis ; de
bevoegde autoriteit wordt vooraf in kennis gesteld
van iedere verandering van methode;

iii) de onderneming houdt bij de berekening van de
totale schaderegelingskosten rekening met alle fac
toren die tot een stijging van kosten kunnen lei
den ;

iv) de onderneming beschikt over voldoende gegevens
om een betrouwbaar model voor het schadeafwik

kelingsschema op te stellen ;

1.

Schadeverzekering

a) In beginsel wordt voor elke schade afzonderlijk een
voorziening gevormd ten belope van het bedrag van de te
verwachten kosten. Statistische methoden zijn toege
staan indien deze, gelet op de aard van het risico , een
voldoende voorziening opleveren; de Lid-Staten kunnen
echter voorschrijven dat voor toepassing van deze metho
den voorafgaande toestemming vereist is .
b ) Deze voorziening moet tevens rekening houden met
ontstane schaden die op de balansdatum niet zijn aange
meld ; bij de berekening wordt rekening gehouden met de
in het verleden opgedane ervaring wat het aantal en het
bedrag van de na de balansdatum aangemelde schaden
betreft.

v)

het rentepercentage voor de berekening van de
contante waarde is niet hoger dan een voorzichtige
raming van het rendementspercentage van de voor
de schadevoorzieningen belegde activa gedurende
de termijn die nodig is voor de afwikkeling van de
schaden . Bovendien is het niet hoger dan het laagste
van de volgende twee percentages :
— het rendement van de genoemde activa over de
laatste 5 jaar ;
— het rendement van de genoemde activa in het
jaar dat aan de opstelling van de balans vooraf
gaat .

Wanneer de onderneming een vermindering of disconte
ring verricht , moet zij in de toelichting het totale bedrag
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van de voorzieningen vóór vermindering of discontering
vermelden , de categorieën van schaden waarvoor ver
mindering of discontering plaatsvindt, alsmede voor elke
categorie de gebruikte methoden en met name de percen
tages die zijn gehanteerd voor de in de voorgaande alinea
onder iii) en v) bedoelde ramingen en de criteria voor de
raming van de termijn die nog loopt vóór de afwikkeling
van de schaden .

2.

Levensverzekering

a) Het bedrag van de voorziening voor te betalen schade is
gelijk aan de aan de begunstigden verschuldigde som,
vermeerderd met de schaderegelingskosten. De voorzie
ning voor schaden die hebben plaatsgevonden , maar niet
zijn aangemeld , is hierin begrepen.

b) De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat de onder a)
bedoelde bedragen worden opgenomen onder passief
post C 2 .

2.

Wanneer één van de in lid 1 omschreven methoden is

gekozen , wordt zij tijdens de volgende jaren stelselmatig
toegepast, tenzij bepaalde omstandigheden een verandering
rechtvaardigen . Het gebruik van elk van de onderhavige
methoden wordt in de toelichting vermeld en met redenen
omkleed ; bij verandering van de gehanteerde methode wordt
in de toelichting vermeld wat de invloed daarvan is op het
vermogen , de financiële positie en het resultaat. Wanneer
methode 1 wordt toegepast, wordt in de toelichting vermeld
hoelang het zal duren alvorens een voorziening voor te
betalen schaden op de gebruikelijke grondslag is gevormd .
Wanneer methode 2 wordt toegepast, worden de tijdsruimte
tussen het boekjaar en het voorafgaande jaar waarop de
cijfers betrekking hebben , alsmede de omvang van de
betrokken transacties in de toelichting vermeld .
3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder
tekenjaar verstaan het boekjaar waarin de overeenkomsten
van de betrokken verzekeringsbranche of verzekeringssoort
ingaan .
Artikel 62

Artikel 61

1.

In afwachting van een latere coördinatie kunnen de

Lid-Staten eisen of toestaan dat de hierna omschreven

methoden worden toegepast, indien, wegens de aard van de
betrokken verzekeringsbranche of verzekeringssoort, de
gegevens betreffende te ontvangen premies en / of te betalen
schaden voor het tekenjaar op het moment van het opstellen van de jaarrekening onvoldoende zijn om nauwkeurige
ramingen te kunnen maken .
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In afwachting van een latere coördinatie bepalen de Lid-Sta
ten die de vorming van egalisatievoorzieningen voorschrij
ven , welke waarderingsregels daarop dienen te worden
toegepast .

AFDELING 8

Inhoud van de toelichting
Methode 1

Het overschot van de geboekte premies ten opzichte van de

Artikel 63

betaalde schaden en kosten uit hoofde van overeenkomsten

die in het tekenjaar een aanvang nemen , vormt een technische
voorziening, welke in passiefpost C 3 van de balans wordt
opgenomen . Deze voorziening kan ook als een percentage
van de geboekte premies worden berekend , indien deze
methode gezien de aard van het verzekerde risico geschikt is.
Het bedrag van deze technische voorziening wordt, zodra dat
nodig blijkt , zodanig verhoogd dat het toereikend is om aan
de huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen . De aan
de hand van deze methode gevormde technische voorziening
wordt , zodra voldoende gegevens verzameld zijn en uiterlijk
aan het einde van het derde jaar dat volgt op het tekenjaar,
vervangen door een op de gebruikelijke wijze geraamde
voorziening voor te betalen schaden .

In plaats van de in artikel 43 , lid 1 , punt 8 , van Richtlijn
78 / 660 / EEG genoemde gegevens verstrekken de verzeke
ringsondernemingen de volgende gegevens :
I. voor het schadeverzekeringsbedrijf worden in de toe
lichting vermeld :
1 . de geboekte brutopremies ,
2. de verdiende brutopremies ,
3 . de brutokosten in verband met de schaden ,

4. de brutobedrijfskosten ,
5 . het herverzekeringssaldo .

Methode 2

De in de gehele technische rekening of onder sommige posten
ervan vermelde cijfers hebben betrekking op een jaar dat het
boekjaar geheel of gedeeltelijk voorafgaat. Dit jaar mag het
boekjaar niet meer dan twaalf maanden voorafgaan . Het
bedrag van de in de jaarrekening vermelde technische
voorzieningen wordt , zo nodig, zodanig verhoogd dat het
toereikend is om aan de huidige en toekomstige verplichtin
gen te voldoen .

Deze bedragen worden onderverdeeld naar directe
verzekering en geaccepteerde herverzekering , indien de
geaccepteerde herverzekering ten minste 10% van het
totaalbedrag van de geboekte brutopremies uitmaakt ,
en vervolgens binnen de directe verzekering, naar de
volgende groepen van branches :
— ongevallen en ziekte ,

— motorvoertuigen , wettelijke aansprakelijkheid ,
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— motorvoertuigen , andere branches ,

— in de Lid-Staat waarin zij haar zetel heeft,

— scheepvaart , luchtvaart en transport ,

— in de andere Lid-Staten ,

— brand en andere schade aan goederen,

— in andere landen ,

— wettelijke aansprakelijkheid ,

met dien verstande dat vermelding van de betrokken
bedragen niet noodzakelijk is indien deze 5 % van het
totaalbedrag van de brutopremies niet overschrijden .

— krediet en borgtocht,
— rechtsbijstand,

— bijstand ,

Artikel 64

— diversen .

De verzekeringsondernemingen vermelden in de toelichting
het bedrag van de tijdens het boekjaar geboekte provisies met
betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf. Deze verplich
ting betreft alle soorten provisies, met name acquisitie-,

De onderverdeling per groep van branches binnen de
directe verzekering is niet vereist wanneer het bedrag
van de in het directe verzekeringsbedrijf geboekte
brutopremies voor de groep in kwestie niet hoger is dan
10 miljoen ecu . De ondernemingen moeten echter de
bedragen vermelden met betrekking tot de drie groepen
van branches die voor hen het belangrijkst zijn ;

verleneines-, incasso- en Dortefeuillebeheersorovisies .

AFDELING 9

II . voor het levensverzekeringsbedrijf worden in de toelich
ting vermeld:
1 . de geboekte brutopremies , onderverdeeld naar
directe verzekering en geaccepteerde herverzeke
ring, indien de geaccepteerde herverzekering ten
minste 10 % van het totaalbedrag van de brutopre
mies uitmaakt, en vervolgens binnen de directe
verzekering naar de volgende rubrieken:
a)

i) individuele premies ,
ii ) premies uit hoofde van groepsverzeke
ringsovereenkomsten ,

b)

i ) periodieke premies ,
ii ) premies ineens,

c)

i) premies uit hoofde van overeenkomsten
zonder winstdeling,

Bepalingen betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Artikel 65

1.
Tenzij in deze afdeling anders is bepaald , stellen
verzekeringsondernemingen overeenkomstig Richtlijn 83 /
349 / EEG een geconsolideerde jaarrekening en een geconso
lideerd jaarverslag op .
2.
Indien een Lid-Staat geen gebruik maakt van artikel 5
van Richtlijn 83 / 349 / EEG , is lid 1 eveneens van toepassing
op moederondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk
het verkrijgen van deelnemingen in dochterondernemingen
en het beheer en de exploitatie van deze deelnemingen ten
doel hebben , wanneer deze dochterondernemingen uitslui
tend of hoofdzakelijk verzekeringsondernemingen zijn .

ii) premies uit hoofde van overeenkomsten
met winstdeling,
iii ) premies uit hoofde van overeenkomsten
waarbij de verzekeringnemers het beleg
gingsrisico dragen.

Vermelding van een bedrag voor elk van de rubrie
ken a), b) en c) is niet noodzakelijk wanneer het niet
meer bedraagt dan 10% van het totaalbedrag van
de geboekte brutopremies uit hoofde van directe
verzekering;
2 . het herverzekeringssaldo;
III . in de gevallen als bedoeld in artikel 33 , lid 4 , worden de
brutopremies, onderverdeeld naar levensverzekering en
schadeverzekering, in de toelichting vermeld ;

IV. in alle gevallen wordt in de toelichting vermeld :

het totaalbedrag van de brutopremies uit hoofde van
directe verzekeringsovereenkomsten welke de verzeke- .
ringsonderneming heeft gesloten:

Artikel 66

Richtlijn 83 / 349 / EEG is van toepassing met inachtneming
van de volgende nadere bepalingen:

1 . de artikelen 4 , 6 en 40 van Richtlijn 83 / 349 / EEG zijn
niet van toepassing ;

2 . de in artikel 9 , lid 2 , eerste twee streepjes , van Richtlijn
83 / 349 / EEG bedoelde gegevens, namelijk:
— de omvang van de vaste activa , en
— de netto-omzet,

worden vervangen door gegevens betreffende de
geboekte brutopremies als omschreven in artikel 35 van
deze richtlijn;
3 . de Lid-Staten kunnen artikel 12 van Richtlijn 83 / 349 /
EEG eveneens toepassen wanneer twee of meer verzeke
ringsondernemingen waartussen geen betrekkingen als
bedoeld in artikel 1 , lid 1 of lid 2 , van de richtlijn
bestaan, onder dezelfde centrale leiding staan zonder dat
zulks uit een overeenkomst of de statuten voortvloeit . De
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centrale leiding kan ook tot uiting komen in het bestaan
van omvangrijke en duurzame herverzekeringsbetrek
kingen ;
4 . de Lid-Staten mogen afwijkingen toestaan van arti
kel 26 , lid 1 , onder c), van Richtlijn 83 / 349 / EEG ,
indien de betrokken transactie tegen normale markt
voorwaarden werd afgesloten en zij ten gunste van de
verzekerden rechten in het leven heeft geroepen . Deze
afwijkingen moeten worden vermeld en indien de invloed
daarvan op het vermogen , de financiële positie en het
resultaat van het geheel der in de consolidatie opgeno
men ondernemingen niet onaanzienlijk is , dient zulks in
de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening te
worden vermeld ;

5 . artikel 27, lid 3 , van Riclitlijn 83 / 349 / EEG is van
toepassing, met dien verstande dat de balansdatum van
een in de consolidatie opgenomen onderneming niet
meer dan zes maanden vóór de afsluitingsdatum van de
geconsolideerde jaarrekening ligt;

6 . artikel 29 van Richtlijn 83 / 349 / EEG is niet van toepas
sing op passiva waarvan de waardering door de in de
consolidatie opgenomen ondernemingen berust op de
toepassing van specifieke voorschriften voor verzekerin
gen , noch op de activa waarvan de waardeveranderingen
bovendien van invloed zijn op rechten van verzekerden of
zulke rechten doen ontstaan . Indien van deze afwijkings
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt , moet zulks wor
den vermeld in de toelichting bij de geconsolideerde
jaarrekening.

Nr. L 374 / 27

De Lid-Staten kunnen evenwel in hun wetgeving toestaan dat
het jaarverslag niet op de in de eerste alinea bedoelde wijze
openbaar wordt gemaakt. In dat geval wordt het jaarverslag
ten kantore van de onderneming in de betrokken Lid-Staat
ter beschikking van het publiek gehouden. Op verzoek moet
een volledig of gedeeltelijk afschrift verkrijgbaar zijn. De
prijs van dat afschrift mag niet meer bedragen dan de daaraan
verbonden administratieve kosten .

2.
Lid 1 is tevens van toepassing op de wettig vastgestelde
of goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening en op het
geconsolideerde jaarverslag, alsmede op het verslag van de
met de controle van de jaarrekening belaste persoon .

3.
Wanneer de verzekeringsonderneming die de jaarreke
ning of de geconsolideerde jaarrekening heeft opgesteld , niet
een van de in artikel 1 , lid 1 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG
genoemde rechtsvormen heeft , en zij volgens haar nationale
wetgeving ten aanzien van de in lid 1 en lid 2 van dit artikel
genoemde stukken niet verplicht is tot een soortgelijke
openbaarmaking als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 68 /
151 / EEG , moet zij deze toch ten minste op haar hoofdkan
toor ter beschikking van het publiek houden . Op verzoek
moet een afschrift van deze stukken verkrijgbaar zijn . De
prijs van dit afschrift mag niet meer bedragen dan de daaraan
verbonden administratieve kosten .

4.
De Lid-Staten stellen passende sancties vast voor het
geval dat aan de voorschriften van dit artikel inzake open
baarmaking niet wordt voldaan .

Artikel 67

AFDELING 11

De Lid-Staten kunnen voorschrijven of toestaan dat, uitslui
tend in de geconsolideerde jaarrekening, alle opbrengsten en
lasten uit beleggingen in de niet-technische rekening worden
vermeld , ook wanneer de opbrengsten en lasten verband
houden met het levensverzekeringsbedrijf.

Slotbepalingen

Tevens kunnen de Lid-Staten in dergelijke gevallen voor
schrijven of toestaan dat een gedeelte van de opbrengst uit
beleggingen aan de technische rekening levensverzekering
wordt toegevoegd .

Het bij artikel 52 van Richtlijn 78 / 660 / EEG ingestelde
Contactcomité heeft in een daartoe passende samenstelling

AFDELING 10

Openbaarmaking
Artikel 68

1.
De wettig vastgestelde of goedgekeurde jaarrekening
van verzekeringsondernemingen wordt te zamen met het
jaarverslag en het verslag van de met de controle van de
jaarrekening belaste persoon , openbaar gemaakt op de wijze
die in de wetgeving van iedere Lid-Staat is vastgesteld
overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 68 / 151 / EEG ( J ).
(») PB nr . L 65 van 14 . 3 . 1968 , blz . 8 .

Artikel 69

eveneens tot taak :

a ) onverminderd de artikelen 169 en 170 van het Verdrag,
een geharmoniseerde toepassing van deze richtlijn te
bevorderen door regelmatig overleg te plegen over met
name de concrete problemen die zich bij de toepassing
daarvan voordoen ;
b ) zo nodig de Commissie van advies te dienen inzake
aanvullingen op of wijzigingen van deze richtlijn .

Artikel 70

1.
De Lid-Staten nemen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen aan om uiterlijk vóór 1 januari 1994
aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis .
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
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verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen .
De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
Lid-Staten .

2.

De Lid-Staten mogen bepalen dat de in lid 1 bedoelde

bepalingen voor de eerste maal van toepassing zijn op
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van het
boekjaar dat op 1 januari 1995 of in de loop van 1995
begint .
3.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mee van de

voornaamste bepalingen van intern recht die zij op het door
deze richtlijn bestreken gebied vaststellen .
Artikel 71

31 . 12 . 91 '

in voorkomend geval herziening van iedere bepaling van deze
richtlijn waarin de Lid-Staten een keuzemogelijkheid wordt
geboden, in het licht van de met de toepassing van de richtlijn
opgedane ervaring en in het bijzonder van de nagestreefde
grotere doorzichtigheid en harmonisatie van de voorschriften
waarop deze richtlijn betrekking heeft .
Artikel 72 .

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .
Voor de Raad

Vijf jaar na de in artikel 70 , lid 2, genoemde datum gaat de

De Voorzitter

Raad , op voorstel van de Commissie , over tot onderzoek en

P. DANKERT
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BIJLAGE
BEPALINGEN BETREFFENDE LLOYD'S

A. Algemene bepalingen
Voor de toepassing van deze richtlijn worden zowel Lloyd's als de syndicaten van Lloyd's als verzekerings
ondernemingen beschouwd .

Met inachtneming van de onder B beschreven noodzakelijke aanpassingen:
— dienen de syndicaten van Lloyd's een jaarrekening („syndicaatsrekening") op te stellen , en
— dient Lloyd's in de plaats van de bij Richtlijn 83 / 349 / EEG voorgeschreven geconsolideerde rekening een
samengevoegde rekening („samengevoegde rekening") op te stellen .
In deze bijlage worden onder de uitdrukking „rekeningen van Lloyd's" de beide soorten hierboven bedoelde
rekeningen verstaan .
B. Bijzondere bepalingen

1 . Inhoud van de syndicaatsrekening
Onverminderd het bepaalde in punt 9 wordt de syndicaatsrekening cumulatief over drie tekenjaren
opgesteld. De rekening bevat een exploitatierekening („underwriting account") voor elk tekenjaar
afzonderlijk en een balans betreffende de drie tekenjaren samen . De rekeningen die na 12 , respectievelijk
24 maanden worden opgesteld , zijn rekeningen van „open jaren" („open years"). De exploitatierekening
word opgesteld naar analogie van de regels voor het opstellen van de winst- en verliesrekening; voorts
worden erin vermeld :

a) de mutaties in elke post sinds de datum van afsluiting van het voorgaande boekjaar;

b) de bovengrens van het premie-inkomen van het syndicaat voor het desbetreffende boekjaar.
2 . Inhoud van de samengevoegde rekening
De samengevoegde rekening wordt opgesteld door rekeningen van alle syndicaten van Lloyd's samen te
tellen . De rekening bevat een toelichting met gegevens betreffende :
a) transacties tussen syndicaten , waaronder geboekte premies en betaalde schaden ;
b) de wijze waarop de uitloopboekjaren („run-off years of account") als bedoeld in punt 9 in
aanmerking zijn genomen;
c) de berekeningswijze voor de bovengrens van het premie-inkomen van de individuele leden van de
syndicaten van Lloyd's .
3 . Kapitaal

Lloyd's en de syndicaten van Lloyd's zijn vrijgesteld van de verplichting om , respectievelijk in de
samengevoegde rekening en de syndicaatsrekening, opgave te doen van de gegevens die overeenstemmen
met de passiefposten A I („Geplaatst kapitaal of equivalent fonds"), A II („Agio") en A IV („Reserves").
In plaats daarvan voegt Lloyd's bij zijn samengevoegde rekening een toelichting met de volgende
gegevens :

a ) Persoonlijke middelen van de leden :

1 . Deposito's bij Lloyd's
2 . Persoonlijk reservefonds

3 . Speciaal reservefonds
4 . Ander opgegeven vermogen

b) Centrale middelen van Lloyd's:
1.

Nettoactiva van het Centraal Fonds

2 . Nettoactiva van de „Corporation of Lloyd's".
4 . Belasting

a) Lloyd's en de syndicaten van Lloyd's zijn vrijgesteld van de verplichting om , respectievelijk in de
samengevoegde rekening en in de syndicaatsrekening, opgave te doen van de gegevens die
overeenstemmen met de passiefposten E 2 („Voorzieningen voor belastingverplichtingen") en G V
(„Overige schulden , waaronder belastingschulden en schulden uit hoofde van de sociale zekerheid"),
zulks uitsluitend voor zover het de belastingschuld betreft , en met de posten III 9 („Belasting op het
resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening") en III 14 („Belasting op het buitengewone resultaat"),
van de winst- en verliesrekening, met uitzondering van de bij de bron ingehouden bedragen .
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b) Alle rekeningen van Lloyd's bevatten evenwel een toelichting waarin wordt aangegeven waarom geen
fiscale lasten worden vermeld en welk tarief van toepassing is voor de bij de bron ingehouden
bedragen.
5 . Beginselen voor het opstellen van de rekeningen
a) Veronderstelde voortzetting van werkzaamheden
Het in artikel 31 , lid 1 , onder a), van Richtlijn 78 / 660 / EEG omschreven beginsel van
veronderstelde voortzetting van werkzaamheden is niet van toepassing op de rekeningen van
Lloyd's.
b) Beginsel van toerekening van baten en lasten

Het in artikel 31 , lid 1 , onder d), van Richtlijn 78 / 660 / EEG omschreven beginsel van toerekening
van baten en lasten is niet van toepassing op de rekeningen van Lloyd's.
c) Toerekening van inkomsten

Uiterlijk drie jaar na de in artikel 70, lid 1 , van de onderhavige richtlijn vermelde datum dienen
Lloyd's en de syndicaten van Lloyd's de inkomsten uit verzekeringsovereenkomsten volgens de
datum van ingang van de overeenkomsten toe te rekenen aan de boekjaren van de syndicaten .

d) Andere beginselen met betrekking tot de rekeningen
In alle rekeningen van Lloyd's:
— worden overeenkomstige posten op uniforme wijze behandeld;

— wordt rekening gehouden met de van herverzekeraars terug te ontvangen bedragen voor de open
jaren , wanneer het syndicaat een schade heeft betaald;
— worden de bedrijfskosten toegerekend aan het boekjaar waarvoor zij zijn gemaakt.
6. Technische voorzieningen

Onverminderd punt 9 hieronder en in afwijking van de artikelen 56 en 60 van de onderhavige richtlijn
worden de technische voorzieningen niet opgenomen in de rekeningen van Lloyd's.
Wel dient:

a) in de exploitatierekening voor de open jaren het saldo te worden vermeld van de geboekte premies ten
opzichte van de betaalde schaden en lasten , naar analogie van artikel 61 van de richtlijn;

b) bij de afsluiting van het boekjaar een voorziening voor te betalen schaden te worden berekend en te
worden vermeld overeenkomstig punt 8 hieronder.
7 . Open jaren („open years")

De syndicaten stellen de rekeningen van de open jaren op kasbasis op.
8 . Premie voor overdracht van de resterende verplichtingen („reinsurance to close")

Behoudens het bepaalde in punt 9 worden de rekeningen van de syndicaten na drie jaar afgesloten door
betaling van een premie („reinsurance to close"), waarbij de syndicaten ten minste de volgende gegevens
dienen te verstrekken :

— Bruto aangemelde, niet afgewikkelde schaden
— Van herverzekeraars te ontvangen bedragen ( - )
— Netto aangemelde, niet afgewikkelde schaden
— Voorziening voor bruto ontstane, maar niet aangemelde
schaden

— Van herverzekeraars te ontvangen bedragen ( - )
— Voorziening voor netto ontstane, maar niet aangemelde
schaden

— Nettopremie voor overdracht van de resterende verplichtingen
(„reinsurance to close") aan het einde van het boekjaar

(nettobedrag)
9 . Uitloopboekjaren („ run-off years of account")
a) Voor de toepassing van dit punt wordt onder uitloopboekjaar („run-off year of account") verstaan:
een boekjaar ten aanzien waarvan op de datum waarop het normaliter overeenkomstig punt 8 zou
zijn afgesloten , nog onzekerheid bestaat die belet de premie voor overdracht van de resterende
■ verplichtingen („reinsurance to close") te berekenen; bijgevolg wordt het boekjaar open gelaten tot de
onzekerheid weggenomen is.
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b) De syndicaatsrekeningen bevatten per uitloopboekjaar een exploitatierekening waarin het bedrag
wordt vermeld dat ter dekking van alle bekende en niet-bekende lopende verplichtingen is
gereserveerd; dit bedrag vormt een op de gebruikelijke wijze geraamde voorziening voor te betalen
schaden .

10 . Deposito's bij cederende ondernemingen

Gedurende een periode van ten hoogste drie jaar na de in artikel 70 , lid 1 , van de onderhavige richtlijn
vermelde datum zijn Lloyd's en de syndicaten van Lloyd's niet verplicht tot het verstrekken van de
gegevens die overeenstemmen met actiefpost C IV („Deposito's bij cederende ondernemingen").
1 1 . Levensverzekering

In afwijking van artikel 33 , lid 3 , van de onderhavige richtlijn wordt het levensverzekeringsbedrijf van
Lloyd's (louter overlijdensverzekering met een looptijd van ten hoogste tien jaar) in de rekeningen van
Lloyd's ingedeeld volgens het schema van artikel 34, rubriek I, voor het schadeverzekeringsbedrijf.
12 . Brutopremies

In afwijking van artikel 35 van de onderhavige richtlijn mogen de brutopremies onder aftrek van
courtage worden vermeld. Naast het bepaalde in artikel 35 met betrekking tot de posten 1 1 a ) en II 1 a)
(„Geboekte brutopremies") van de winst- en verliesrekening , wordt:
— in de syndicaatsrekening een toelichting opgenomen die aangeeft op welke grondslag provisie en
courtage in rekening zijn gebracht en tevens het geraamde gemiddelde tarief vermeldt van provisies en
courtage voor elke grote categorie van door het syndicaat afgegeven polissen;
— in de samengevoegde rekening een toelichting opgenomen die het geraamde gemiddelde tarief van
provisies en courtage voor de markt in zijn geheel vermeldt.
13 . Inhoud van de toelichting bij de rekeningen van Lloyd's

In de toelichting bij de rekeningen van Lloyd's heeft „brutopremies" de betekenis als gedefinieerd in
punt 12 hierboven .
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 december 1991

tot oprichting van een Comité voor het verzekeringswezen
( 91 / 675 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57 ,
lid 2 , derde zin ,

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

bedrijf en het directe levensverzekeringsbedrijf samenwer
king tussen de bevoegde autoriteiten en de Commissie
wenselijk maakt; dat het dienstig is deze taak aan het Comité
voor het verzekeringswezen op te dragen; dat voorts zorg
gedragen moet worden voor een goede coördinatie tussen de
activiteiten van het Comité en die van soortgelijke comités die
krachtens communautaire besluiten zijn opgericht ,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Sociaal

Artikel 1

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de Raad in de besluiten die hij aanneemt ,
de Commissie de bevoegdheden verleent ter uitvoering van de
regels die hij stelt;

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor
het verzekeringswezen , hierna „Comité" te noemen ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis
sie .

Overwegende dat voor de uitvoering van richtlijnen van de
Raad op het terrein van het directe schadeverzekeringsbedrijf

2.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

én op dat van het directe levensverzekeringsbedrijf uitvoe
ringsbevoegdheden nodig zijn ; dat met name van tijd tot tijd
technische aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn om met
ontwikkelingen in de verzekeringsbranche rekening te hou
den ; dat het passend is dat deze maatregelen worden
vastgesteld overeenkomstig de regels van procedure III ,
variant b ), die in artikel 2 van Besluit 87 / 373 / EEG van de

Raad van 13 juli 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van aan de Commissie verleende uitvoe
ringsbevoegdheden ( 4 ) zijn vervat;

Artikel 2

1.
Indien de Raad in de besluiten die hij aanneemt op het
terrein van het directe levensverzekeringsbedrijf en op dat
van het directe schadeverzekeringsbedrijf, de Commissie
bevoegdheden verleent ter uitvoering van de regels die hij
stelt, is de procedure van lid 2 van toepassing.

Overwegende dat de oprichting van een Comité voor het
verzekeringswezen andere vormen van samenwerking tussen
toezichthoudende autoriteiten op het gebied van de toegang
tot en het toezicht op de verzekeringsmaatschappijen onver
let laat, met name de samenwerking die tot stand is gebracht

2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn
die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie
van de materie. Het Comité spreekt zich uit met de meerder
heid van stemmen die in artikel 148 , lid 2, van het Verdrag is
voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de
Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen . Bij de
stemming in het Comité worden de stefnmen van de verte
genwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de stemming

in het kader van de Conferentie van toezichthoudende

deel .

autoriteiten, die in het bijzonder bevoegd is voor de uitwer
king van de toepassingsprotocollen van de communautaire
richtlijnen; dat nauwe samenwerking tussen het Comité en de
Conferentie bijzonder zinvol is ;

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij
in overeenstemming zijn met het advies van het Comité .

Overwegende dat het onderzoek van de problemen die zich
voordoen op de terreinen van het directe schadeverzekerings

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming
zijn met het advies van het Comité of indien geen advies is
uitgebracht , dient de Commissie onverwijld bij de Raad een
voorstel in betreffende de te nemen maatregelen . De Raad
besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Overwegende dat het bijgevolg dienstig is een Comité voor
het verzekeringswezen in te stellen ;

(») PB nr. C 230 van 15 . 9 . 1990 , blz . 5 .
( 2 ) PB nr . C 240 van 16 . 9 . 1991 , blz . 117 , en PB nr . C 305 van 25 .
11 . 1991 .

( 3 ) PB nr. C 102 van 18 . 4 . 1991 , blz . 11 .
( 4 ) PB nr. L 197 van 18 . 7 . 1987 , blz . 33 .

Indien de Raad, na verloop van een termijn van drie maanden
na de indiening van het voorstel bij de Raad , geen besluit
heeft genomen , worden de voorgestelde maatregelen door de
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Commissie vastgesteld , behalve wanneer de Raad zich met
gewone meerderheid van stemmen tegen genoemde maatre
gelen heeft uitgesproken.

Nr . L 374 / 33

Artikel 4

Het Comité vangt zijn werkzaamheden aan op 1 januari
1992 .

Artikel 3

1.
Het Comité behandelt elk vraagstuk met betrekking tot
de toepassing van de communautaire bepalingen op het
gebied van het verzekeringswezen en meer in het bijzonder de
richtlijnen betreffende het directe verzekeringsbedrijf.
Voorts kan de Commissie het Comité raadplegen over de
nieuwe voorstellen die zij voornemens is aan de Raad voor te

leggen betreffende de verdere coördinatie op het gebied van
het directe levensverzekeringsbedrijf en op dat van het directe
schadeverzekeringsbedrijf.
2.
Het Comité behandelt geen specifieke vraagstukken
die individuele verzekeringsmaatschappijen betreffen .

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .

Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT

