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Verzekerings- en herverzekeringssector - Periodieke verslagen die in 2018 via eCorporate moeten 
worden ingediend  
 
Toepassingsveld 

- Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
1
 (waaronder de 

ondernemingen als bedoeld in artikel 276 van de wet van 13 maart 2016 maar met 
uitzondering van de ondernemingen als bedoeld in de artikelen 275 - ondernemingen die 
volledig herverzekerd zijn - en 294 - lokale verzekeringsondernemingen - van dezelfde wet);  

- In België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die 
ressorteren onder het recht van lidstaten die geen lid zijn van de Europese Economische 
Ruimte;  

- Entiteiten die verantwoordelijk zijn
2
 voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar 

Belgisch recht in de zin van de artikelen 339, 2° en 343 van de wet van 13 maart 2016; 
- In België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die 

ressorteren onder het recht van een lidstaat van de EER; 
- Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch 

recht; 
- Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht

3
. 

 
Samenvatting/Doelstelling 
Deze mededeling bepaalt welke rapporteringen de onder toezicht staande ondernemingen en 
hun erkend commissarissen in 2018 aan de Nationale Bank van België moeten verstrekken via 
het eCorporate-platform. 
 
1  Met inbegrip van ondernemingen in ‘run-off’. 
2  En meer bepaald verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een deelnemende 

onderneming in ten minste één verzekerings- of herverzekeringsonderneming van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte of van een derde land zijn, verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch 
recht met als moederonderneming een gemengde holding of gemengde financiële holding van een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte of van een derde land en verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings 
naar Belgisch recht die moederonderneming zijn van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar 
Belgisch recht. 

3  Hetzij de erkend commissaris van de verzekeringsholding naar Belgisch recht, wanneer deze de 
moederonderneming is die verantwoordelijk is voor de groep; hetzij de erkend commissaris van de gemengde 
financiële holding naar Belgisch recht, wanneer deze de moederonderneming is die verantwoordelijk is voor de 
groep; hetzij de erkend commissaris van de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar 
Belgisch recht die het hoogst geplaatst is in de groep, wanneer er geen holding is. 
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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Deze mededeling bepaalt welke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aan de Nationale Bank van 
België (hierna ‘de Bank’) moeten worden verstrekt via het beveiligd communicatieplatform eCorporate 
voor 2018 (rapporteringen die niet via OneGate worden ingediend).  
 
Deze mededeling actualiseert de eCorporate-circulaire NBB_2016_40 door te bepalen welke 
rapporteringen via dit platform moeten worden verstrekt voor 2018.  De bijlagen bij deze mededeling 
vervangen dus bijlage 1 van Circulaire NBB_2016_40.  
 
De voornaamste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn de volgende: 
 
1) In de lijst van de rapporteringen die door de onder toezicht staande ondernemingen moeten worden 

verstrekt, zijn de periodieke verslagen geschrapt die voortaan via OneGate moeten worden 
ingediend; 
 

2) Het toepassingsgebied van de eCorporate-circulaire wordt uitgebreid tot de in België gevestigde 
bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In dat verband vormt het verslag van de 
witwasverantwoordelijke voor de in België uitgeoefende werkzaamheden (cf. bijlage 1 – deel III) de 
belangrijkste rapportering die aan de Bank moet worden verstrekt. De rapportering die moet worden 
ingediend door de ondernemingen die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen krachtens 
artikel 276 van de wet van 13 maart 2016 (cf. bijlage 1 – deel IV) werd eveneens toegevoegd aan de 
lijst van de via eCorporate in te dienen verslagen; 
 

3) Het toepassingsgebied van de eCorporate-circulaire wordt uitgebreid tot de erkend commissarissen 
van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en de verzekerings- en 
herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht.  Het wettelijk kader voor de prudentiële rapportering 
van de erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen aan de Bank is 
opgenomen in de artikelen 330 tot 337 van de wet van 13 maart 2016 en dat voor de prudentiële 
rapportering van de erkend commissaris op groepsniveau in de artikelen 422 tot 430 van de wet van 
13 maart 2016.  De in bijlage 2 van deze mededeling opgenomen lijst van rapporteringen geeft aldus 
in tabelvorm de rapporteringen weer die in Circulaire NBB_2017_20 van 9 juni 2017 inzake de 
medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen zijn opgenomen voor de verzekeringssector. 

 
 
Voorts werd een lijst van de verplicht te gebruiken rapporteringstemplates opgesteld, die opgenomen is in 
bijlage 3 bij deze mededeling. De templates zijn in Word/Excel-formaat beschikbaar via een link naar het 
portaal voor kennisgevingen op de website van de Bank.   
 
Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de revisor(en) van uw onderneming of 
instelling. 

Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
Bijlagen: 
 
Bijlage 1: Lijst van verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend door de onder toezicht 

staande ondernemingen 
Bijlage 2: Lijst van verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend door de erkend 

commissarissen 
Bijlage 3: Lijst van eCorporate-rapporteringstemplates 


