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De rapporteringsverplichtingen en de bijhorende richtlijnen zijn beschikbaar op (of via) de website van de 
Bank: www.nbb.be. Deze verplichtingen en richtlijnen kunnen worden aangepast. De commissaris let er 
dan ook op dat de rapporterende instelling de juiste versie gebruikt. 
 
 

1. Kredietinstellingen 
 

De periodieke staten waarover de erkende commissaris verslag moet uitbrengen overeenkomstig 
artikel 225, eerste lid, 2° van de bankwet, zijn meer bepaald de periodieke staten die bij of krachtens de 
volgende regelgevende bepalingen en teksten aan de toezichthouder moeten worden bezorgd: 

a) Op Europees niveau en op GTM-niveau: 

o de artikelen 99, 101, 394, 415 en 430 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
648/2012 (CRR-verordening). 

o de ter uitvoering van de voornoemde bepalingen vastgestelde Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische 
uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door 
instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad; deze verordening werd herhaaldelijk gewijzigd en betreft de volgende rapportages: 
eigen vermogen en eigenvermogensvereisten (COREP sensu stricto - bijlagen I en II), 
financiële informatie (FINREP overeenkomstig de IFRS of de GAAP - bijlagen III tot V), 
verliezen die voortvloeien uit leningen die gegarandeerd worden door onroerend goed 
(bijlagen VI en VII), grote blootstellingen en concentratierisico (bijlagen VIII en IX), 
hefboomratio (bijlagen X en XI), liquiditeit (bijlagen XII en XIII), gegevenspuntmodel (DPM - 
bijlage XIV), validatieformules (bijlage XV), lasten op activa (asset encumbrance - bijlagen 
XVI en XVII), maatstaven voor het bewaken van de additionele liquiditeit (ALMM - bijlagen 
XVIII tot XXI) en het liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR – bijlagen XXII en XXIII).  

o Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende 
rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (betreft voornamelijk FINREP op 
solobasis) 

o de vragen en antwoorden over de supervisory reporting die door de EBA gepubliceerd zijn op 
haar website, onder de rubriek "single rulebook Q&A" (http://www.eba.europa.eu/single-rule-
book-qa). 

b) Op nationaal niveau: de artikelen 106, § 1 en 2 (kredietinstellingen naar Belgisch recht), 317 en 318 
(bijkantoren in België van kredietinstellingen die onder een andere lidstaat ressorteren), 335 
(bijkantoren in België van kredietinstellingen van derde landen) van de bankwet, die naast de in punt 
a) hierboven vermelde rapportages de volgende rapportages opleggen a) (afhankelijk van het type 
instelling): 

o Schema A, Boek I 

o Circulaire NBB_2015_14 / Periodieke kwalitatieve en kwantitatieve rapporteringsverplichting 
betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening 

o Circulaire NBB_2015_24 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor 
het aan de niethandelsactiviteiten verbonden renterisico (rapporteringstabel 90.30) 

o Circulaire NBB_2015_02 / EBA-richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates 
voor de financieringsplannen van kredietinstellingen in het kader van aanbeveling A4 van 
ECSR/2012/2 (EBA/GL/2014/04 van 19 juni 2014). 
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2. Beursvennootschappen 

De periodieke staten waarover de erkende commissaris verslag moet uitbrengen overeenkomstig artikel 
579 en 225, eerste lid, 2° van de bankwet, zijn meer bepaald de periodieke staten die bij of krachtens de 
volgende regelgevende bepalingen en teksten aan de toezichthouder moeten worden bezorgd: 

a) Op Europees niveau en op het niveau van het GTM: 

o de artikelen 99, 101, 394, 415 en 430 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
648/2012 (CRR-verordening). 

o de ter uitvoering van de voornoemde bepalingen vastgestelde Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische 
uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door 
instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad; deze verordening werd herhaaldelijk gewijzigd en betreft de volgende rapportages 
(idem als voor kredietinstellingen, behalve liquiditeit): eigen vermogen en 
eigenvermogensvereisten (COREP sensu stricto - bijlagen I en II), financiële informatie 
(FINREP overeenkomstig de IFRS of de GAAP - bijlagen III tot V - enkel voor genoteerde 
beursvennootschappen), verliezen die voortvloeien uit leningen die gegarandeerd worden 
door onroerend goed (bijlagen VI en VII), grote blootstellingen en concentratierisico (bijlagen 
VIII en IX), hefboomratio (bijlagen X en XI), gegevenspuntmodel (DPM - bijlage XIV), 
validatieformules (bijlage XV) en lasten op activa (asset encumbrance - bijlagen XVI en XVII).  

o de vragen en antwoorden over de supervisory reporting die door de EBA gepubliceerd zijn op 
haar website, onder de rubriek "single rulebook Q&A" (http://www.eba.europa.eu/single-rule-
book-qa). 

b) Op nationaal niveau – art. 556 juncto 106, § 2 van de bankwet 

o Circulaire NBB_2014_14 van 18 november 2014 over de algemene solvabiliteitscoëfficiënt 
(gearing ratio) 

o Circulaire NBB_2012_01 van 3 april 2012 over de periodieke staten van de 
beursvennootschappen 

o Circulaire PPB-2007-14-CPB-CPA aan de kredietinstellingen en de beursvennootschappen 
(tabellen 03.70 « Financiële-instrumentenbalans » en 20.11 « Segregatie inzake 
cliëntengelden »). 

 
Voor de bijkantoren in België van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een 
andere lidstaat van de EER, voor zover de instelling in België fondsen van beleggers in ontvangst mag 
nemen of de in artikel 2, 2°, 1 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het 
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor 
vermogensbeheer en beleggingsadvies bedoelde diensten mag verrichten, wordt met periodieke 
informatieverstrekking bedoeld de volgende staten zoals bepaald in circulaire D4/EB/3 van 
3 januari 2000:  

• een periodieke staat (die uitsluitend is samengesteld uit een balans en een resultatenrekening); 

• bijkomende gegevens over de in België verstrekte beleggingsdiensten en nevendiensten. 

 
3. Betalingsinstellingen  

Onder "periodieke staten" wordt verstaan de gedetailleerde financiële staten en andere cijfergegevens 
bedoeld in artikel 24, eerste lid van de wet van 21 december 2009, waaronder bepaalde staten die de 
betalingsinstellingen aan de NBB bezorgen met het oog op de naleving van de reglementaire normen en 
verplichtingen in uitvoering van artikel 17 van de wet van 21 december 2009.  

Circulaire CBFA_2010_13 van 5 juli 2010 over het schema van periodieke rapportering door de 
betalingsinstellingen somt de periodieke staten op die aan de Bank moeten worden meegedeeld en 
bepaalt de wijze van mededeling van deze staten.  
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Voor wat betreft de periodieke financiële rapportering moet de volgende informatie worden meegedeeld 
op vennootschappelijke basis: 

• balans na winstverdeling (staat nr. 1.1); 

• resultatenrekening (staat nr. 1.2); 

• resultaatverwerking (staat nr. 1.3); 

• identificatie van de aangehouden en in de balans opgenomen vreemde middelen (staat nr. 1.4); 

• cijfergegevens over de betalingsdiensten (staat nr. 1.5), waaronder het bedrag van de transacties 
(1.5.1), het volume van de transacties (1.5.2) en de omzet (1.5.3). 

De toelichtingen bij de statutaire jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening 
van de betalingsinstellingen, dienen eveneens jaarlijks te worden meegedeeld aan de NBB. 

De periodieke informatie over de solvabiliteit wordt verstrekt op basis van tabel nr. 2.1. 

Voor de bijkantoren in België van betalingsinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere 
lidstaat van de EER, moet nog worden bepaald welke periodieke staten moeten worden meegedeeld. 

 

4. Instellingen voor elektronisch geld 
 
Onder "periodieke staten" wordt verstaan de gedetailleerde financiële staten en andere cijfergegevens 
bedoeld in artikel 80, eerste lid van de wet van 21 december 2009, waaronder bepaalde staten die de 
instellingen voor elektronisch geld aan de NBB bezorgen met het oog op de naleving van de 
reglementaire normen en verplichtingen in uitvoering van artikel 72 van de wet van 21 december 2009.  

Circulaire NBB_2013_12 van 7 oktober 2013 over het schema van periodieke rapportering door de 
instellingen voor elektronisch geld somt de periodieke staten op die aan de Bank moeten worden 
meegedeeld en bepaalt de wijze van mededeling van deze staten.  

Voor wat betreft de periodieke financiële rapportering moet de volgende informatie worden meegedeeld 
op vennootschappelijke basis: 

• balans na winstverdeling (staat nr. 1.1); 

• resultatenrekening (staat nr. 1.2); 

• resultaatverwerking (staat nr. 1.3); 

• identificatie van de aangehouden en in de balans opgenomen vreemde middelen (staat nr. 1.4); 

• aanvullende tabellen met statistische informatie (staat nr. 1.5). 

De toelichtingen bij de statutaire jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening 
van de instellingen voor elektronisch geld, dienen eveneens jaarlijks te worden meegedeeld aan de NBB. 

De periodieke informatie over de solvabiliteit wordt verstrekt op basis van de tabellen nrs. 2.1 en 2.2. 

Voor de bijkantoren in België van instellingen voor elektronisch geld die ressorteren onder het recht van 
een andere lidstaat van de EER, moet nog worden bepaald welke periodieke staten moeten worden 
meegedeeld. 

 

5. Vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 

Artikel 38 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 bepaalt dat de vereffeningsinstellingen en de 
met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen aan de NBB maandelijks en in de vorm en binnen 
de termijn die deze laatste bepaalt, een boekhoudkundige positie op geconsolideerde en niet-
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geconsolideerde basis moeten bezorgen, tot de inwerkingtreding van de uitvoeringsbepalingen van de 
artikelen 24 en 25, § 3 van het genoemde besluit. Onder "periodieke staten" wordt verstaan de staten en 
de cijfergegevens die de vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen momenteel aan de NBB overmaken op conventionele basis.  

Voor de tabellen inzake de naleving van de reglementaire normen en verplichtingen in uitvoering van 
artikel 13 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 (eigenvermogenstabellen), en tot de 
inwerkingtreding van de uitvoeringsbepalingen van dit artikel, zijn de regels bedoeld in het 
uitvoeringsbesluit van artikel 98 van de bankwet van toepassing op de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis1. 
Deze tabellen omvatten dan ook de door de NBB opgelegde Corep-tabellen (tabellen voor de opvolging 
van de naleving van het eigenvermogensreglement) en Pijler II-tabellen, zowel op vennootschappelijke 
als op geconsolideerde basis. 

6. Financiële holdings naar Belgisch recht 

Onder "periodieke staten" wordt verstaan de gedetailleerde financiële staten en andere cijfergegevens 
bedoeld in Europese regelgevingen en in artikel 205, § 4 van de bankwet.  

De rapporteringsverplichtingen zijn identiek aan deze die gelden voor kredietinstellingen, maar enkel op 
geconsolideerde basis. In het algemeen gaat het om de volgende gegevens op geconsolideerde basis:  

o FINREP op geconsolideerde basis; 
o de zgn. COREP-tabellen (alle tabellen voor de opvolging van de naleving van het 

eigenvermogensreglement, evenwel met uitsluiting van de vereiste inzake de algemene 
solvabiliteitscoëfficiënt, de vereiste ter dekking van de vaste activa en de vereiste inzake dekking 
van de vaste kosten) en de zgn. Pijler 2-tabel (tabel 90.30: renterisico in het banking book, )2. 

7. Gemengde financiële holdings naar Belgisch recht 

Onder "periodieke staten" wordt verstaan de financiële staten bedoeld in artikel 193, § 1 van de bankwet 
[art. 463, § 1 van de controlewet]:  

o een boekhoudstaat die betrekking heeft op de financiële positie van het financieel conglomeraat, 
bestaande uit minstens de balans en de resultatenrekening; 

o een staat waaruit de naleving blijkt van de normen bepaald bij of in uitvoering van artikel 190, § 1, 
eerste lid, 1° [art. 457, eerste lid, 1°] (naleving van de vereiste dat het eigen vermogen steeds 
minstens gelijk is aan de solvabiliteitsvereisten), artikel 191, § 3 [art. 460, § 2] 
(begrenzingsnormen of andere evenwaardige toezichtsmaatregelen ter beheersing van de 
risicoconcentratie op het niveau van een financieel conglomeraat), en artikel 192, § 3 [art. 462, § 
2] (begrenzingsnormen of andere evenwaardige toezichtsmaatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van het aanvullende groepstoezicht inzake intragroepsverrichtingen), en een staat 
met opgave van de significante risicoconcentraties en significante intragroepsverrichtingen 
bedoeld in artikel 191, § 1, tweede lid, 1° [art. 459, eerste lid, 1°] (identificatie en rapportering van 
significante risicoconcentraties) en in artikel 192, § 1, tweede lid, 1° [art. 461, eerste lid, 1°] 
(identificatie en rapportering van significante intragroepsverrichtingen). 

Het gaat om de verklaringen die minstens twee keer per jaar aan de toezichthouder moeten worden 
overgemaakt. 

  

 
1 Zie artikel 37 van het koninklijk besluit van 26 september 2005. 
2 De volgende rapportering zijn dus niet vereist: COREP solo, Schema A, handelsactiviteiten voor eigen rekening, 

financieringsplannen. 
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8. Financiële holdings naar buitenlands recht - gemengde financiële holdings naar 
buitenlands recht 

Zie circulaire. 

9. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 

De periodieke staten waarover de erkende commissaris verslag moet uitbrengen overeenkomstig de 
artikelen 332 en 333 van de controlewet, zijn meer bepaald de periodieke staten die bij of krachtens de 
volgende regelgevende bepalingen en teksten moeten worden ingediend: 

a) Op Europees niveau, in het algemeen: 

i. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie tot vaststelling van technische 
uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de 
toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.  

ii. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie van 2 december 2015 tot 
vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures, vormgeving 
en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand in 
overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad 

iii. De kwalitatieve rapporten bedoeld in de artikelen 291 en 304 van Gedelegeerde 
Verordening 2015/35. 

 

Volgende templates van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 maken echter geen deel uit van de 
periodieke staten, voor verzekeringsondernemingen: 

- S.01.03 Basic Information - RFF and matching adjustment portfolios 

- S.02.02 Assets and liabilities by currency 

- S.04.01 Activity by country 

- S.04.02 Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's 
liability 

- S.05.02 Premiums, claims and expenses by country 

- S.06.01 Summary of assets 

- S.12.02 Life and Health SLT Technical Provisions - by country 

- S.13.01 Projection of future gross cash flows 

- S.15.01 Description of the guarantees of variable annuities 

- S.15.02 Hedging of guarantees of variable annuities 

- S.16.01 Information on annuities stemming from Non-Life Insurance obligations 

- S.17.02 Non-Life Technical Provisions - By country 

- S.19.01 Non-life insurance claims 

- S.20.01 Development of the distribution of the claims incurred 

- S.21.01 Loss distribution risk profile 

- S.21.02 Underwriting risks non-life 

- S.21.03 Non-life distribution of underwriting risks - by sum insured 

- S.22.04 Information on the transitional on interest rates calculation 

- S.22.05 Overall calculation of the transitional on technical provisions 

- S.22.06 Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency 
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- S.29.02 Excess of Assets over Liabilities - explained by investments and financial liabilities 

- S.29.03 Excess of Assets over Liabilities - explained by technical provisions 

- S.29.04 Detailed analysis per period - Technical flows versus Technical provisions 

- S.30.01 Facultative covers for non-life and life business basic data 

- S.30.02 Facultative covers for non-life and life business shares data 

- S.30.03 Outgoing Reinsurance Program basic data 

- S.30.04 Outgoing Reinsurance Program shares data 

- S.31.01 Share of reinsurers [including Finite Reinsurance and SPV's] 

- S.31.02 Information on Special Purpose Vehicles 

Betreffende de kwalitatieve rapporten bedoeld in punt a) iii hierboven, dient de erkende commissaris 
geen volledig nazicht te doen, maar uitsluitend onderstaande bijkomende verklaring af te leggen:  

“Na analyse van de kwalitatieve rapporten werden geen inconsistenties vastgesteld tussen de 
kwalitatieve rapporten en de kwantitatieve rapporteringsonderdelen.“ 

De inhoud van kwalitatief rapport “B. System of Governance” wordt geacht deel uit te maken van het 
rapportering inzake de interne controle, waarvan sprake in punt C.IX.B van de circulaire.  

b) Op nationaal niveau:  

i. Circulaire NBB_2016_02: Bijkomende rapportering van standaard formule cijfers voor 
ondernemingen met een goedgekeurd (partieel) intern model 

ii. Circulaire NBB_2016_03: Rapportering liquiditeitsrisico 

iii. Circulaire NBB_2017_02: Rapportering renterisico  

iv. Circulaire NBB_2017_10: Rapportering met betrekking tot de permanente inventaris.  

10. Belgische verzekerings- of herverzekeringsgroepen 

Overeenkomstig de artikelen 430 (juncto 332 en 333), 433 en 434 van de wet van 13 maart 2016, brengt 
de erkende commissaris verslag uit aan de Bank over: 

- de periodieke financiële informatie op het einde van het eerste halfjaar en op het einde van het 
boekjaar van de verzekeringsholding naar Belgisch recht of van de gemengde financiële holding 
naar Belgisch recht; en 

- de periodieke financiële informatie die op het einde van het eerste halfjaar en op het einde van 
het boekjaar geconsolideerd is op het niveau van de verzekerings- of herverzekeringsgroep.  

Volgende templates van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 maken geen deel uit van de 
periodieke staten, voor verzekeringsgroepen: 

- S.01.03 Basic Information - RFF and matching adjustment portfolios 

- S.02.02 Assets and liabilities by currency 

- S.05.02 Premiums, claims and expenses by country 

- S.06.01 Summary of assets 

- S.15.01 Description of the guarantees of variable annuities 

- S.15.02 Hedging of guarantees of variable annuities 

- S.31.01 Share of reinsurers [including Finite Reinsurance and SPV's] 

- S.31.02 Information on Special Purpose Vehicles 

 


