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Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde 
prudentiële en financiële gegevens 
  
Toepassingsveld 

 Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. 
 Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die deel uitmaken van een groep naar 

Belgisch recht in de zin van artikel 339, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van 
en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen. 

 Ondernemingen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een financieel conglomeraat 
naar Belgisch recht in de zin van artikel 340, 1° van de voornoemde wet van 
13 maart 2016. 

 Bijkantoren van ondernemingen uit derde landen die in België verzekerings- [of 
herverzekerings]activiteiten uitoefenen. 

 Verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand als gedefinieerd in artikel 15, 79° van 
de voornoemde wet van 13 maart 2016. Voor deze ondernemingen dient « de Bank » te 
worden vervangen door « de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen » als gedefinieerd in artikel 15, 84° van dezelfde wet. 

 Kredietinstellingen naar Belgisch recht. 
 Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gereglementeerde instelling 

(hierna "financiële holdings") en financiële dienstengroepen met aan het hoofd een 
Belgische gemengde financiële holding (hierna "gemengde holdings"). 

 In België gevestigde bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. 
 Beursvennootschappen naar Belgisch recht. 
 Betalingsinstellingen naar Belgisch recht. 
 Instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht. 
 Vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen naar 

Belgisch recht. 

Deze circulaire is niet van toepassing op verzekeringsondernemingen als bedoeld in de 
artikelen 275, 276 of 294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016. 
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Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire heeft als doel de betrokken financiële instellingen attent te maken op het grote 
belang dat de toezichthouders hechten aan de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en 
financiële gegevens. Tevens wordt in deze circulaire de aandacht gevestigd op de 
verscheidene kwaliteitstesten voor de gerapporteerde prudentiële gegevens waaraan de 
gerapporteerde gegevens van de betrokken instellingen moeten voldoen. 
 
In een volgend onderdeel wordt er een breder referentiekader aangereikt ter opvolging en 
verbetering van de kwaliteit van het interne rapporteringsproces en de uiteindelijk 
gerapporteerde prudentiële gegevens. 
 



 
 

 NBB_2017_27 – 12 oktober 2017 Circulaire – Pagina 3/11 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
In het kader van hun prudentiële toezichtstaken verzamelen de toezichthouders (de Bank, de ECB, de 
EBA of EIOPA) periodiek prudentiële en financiële gegevens bij de voornoemde ondernemingen die aan 
hun toezicht zijn onderworpen. 
 
Dit gebeurt binnen een Europees geharmoniseerd kader, zowel voor de kredietinstellingen als voor de 
verzekeringsondernemingen. Om de hen toegewezen taken te kunnen uitvoeren, besteden de 
toezichthouders veel aandacht aan de kwaliteit van de door de instellingen periodiek gerapporteerde 
gegevens. 
 
De Bank acht het dus noodzakelijk om aan de onder haar toezicht staande instellingen een reeks 
aanbevelingen te doen opdat zij ervoor zouden zorgen dat de gerapporteerde prudentiële gegevens de 
verwachte kwaliteit hebben. Hiertoe worden in de circulaire vooreerst de criteria vastgesteld op grond 
waarvan de kwaliteit van de rapportering beoordeeld wordt. Vervolgens worden de prudentiële 
verwachtingen opgesomd inzake de interne organisatie van de instellingen met betrekking tot de 
prudentiële rapportering. Er zij aan herinnerd dat de kwaliteit van de in het kader van het prudentieel 
toezicht gerapporteerde gegevens onder de verantwoordelijkheid valt van de instelling die de rapportering 
opstelt en aan de toezichthouders bezorgt. 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, dient de term 'instelling' verder in deze circulaire te worden opgevat 
als alle instellingen die onder de toepassing van deze circulaire vallen. De circulaire is van toepassing op 
alle instellingen onder het toepassingsveld. Toch ligt de nadruk van deze circulaire voornamelijk op die 
instellingen die onderworpen zijn aan de Europese rapporteringen, zoals bedoeld onder punt 1.1 en 1.2 
van deze circulaire. Alle instellingen zullen de prudentiële verwachtingen, zoals verder uiteengezet in 
deze circulaire, toepassen op een proportionele wijze, rekening houdend met hun grootte, activiteiten, 
risicoprofiel, complexiteit en de complexiteit van de rapporteringen zelf. 
 
De circulaire is onmiddellijk van toepassing. Toch wordt er, om de instellingen de tijd te geven de nodige 
investeringen te doen om in lijn te zijn met de verwachtingen zoals opgenomen in de circulaire en om de 
erkende revisoren de tijd te geven de beschreven documenten te verifiëren, een inloopperiode in 
achtgenomen. In eerste instantie dienen de instellingen zelf een zelfbeoordeling op te stellen waarin 
wordt nagegaan in welke mate de instelling reeds voldoet aan de prudentiële verwachtingen zoals 
opgesteld in deze circulaire. Deze zelfbeoordeling zal door de erkende revisoren worden meegenomen in 
hun beoordeling in het kader van hun verslag over de eindejaarcijfers van 2017. De gevraagde 
documentatie met betrekking tot de prudentiële verwachtingen zal door de erkende revisoren een eerste 
maal worden nagegaan in hun beoordeling van de halfjaarlijkse rapporten op 30 juni 2018. 
 
 

1. Definitie van datakwaliteit 
 
In het algemeen kan men datakwaliteit definiëren als de geschiktheid van de gegevens voor het 
uiteindelijke gebruikersdoel. Op deze basis kan men 6 dimensies (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, 
volledigheid, consistentie, plausibiliteit en tijdigheid) identificeren waaraan de kwaliteit van de gegevens 
kan worden afgetoetst (voor een omschrijving van deze dimensies wordt verwezen naar de tabel in 
bijlage). 
 
Doordat de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens steeds belangrijker wordt, leggen de 
toezichthouders sterk de nadruk op de door hen ontwikkelde “datakwaliteitsregels”. Voor de diverse 
prudentiële rapporteringen bestaan er op de verscheidene niveaus van het toezicht testen voor de 
controle en opvolging van de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële gegevens, namelijk de 
zogenaamde ‘Data Quality Tests’. Deze regels kunnen worden geraadpleegd op de sites van de 
toezichthouders, waardoor instellingen in de mogelijkheid zijn hun rapportering met deze testen af te 
toetsen alvorens ze de rapporteringen overmaken aan de Bank. 
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De organisatorische maatregelen die door de instelling moeten worden genomen op het vlak van 
datakwaliteit, moeten haar in staat stellen te allen tijde te voldoen aan de 6 dimensies van datakwaliteit, 
als hierboven vermeld. 
 
Door deze beginselen na te leven kan voldaan worden aan de kwaliteitsvereisten die worden opgelegd 
door de wettelijke kaders inzake rapportering. Deze vereisten hebben niet alleen betrekking op de 
indiening van de rapportering (format, taal, indieningstermijn, enz.) maar ook op de inhoud ervan 
(validatietests als omschreven in de Europese of Belgische normen inzake rapportering). 
 
Naast de naleving van deze minimumvereisten moeten er in sommige gevallen ook tests worden 
uitgevoerd om na te gaan of aan alle dimensies van datakwaliteit is voldaan (bijvoorbeeld 
plausibiliteitstests). Indien dit niet het geval is, wordt de rapportering niet geweigerd overeenkomstig de 
wettelijke vereisten, maar dient dit veeleer te leiden tot een beoordeling van de kwaliteit, door de instelling 
en de toezichthouder, van de rapportering en de gegevens die aan de hand van die rapportering worden 
verstrekt over de solvabiliteit, de risico's, de financiële prestaties, enz. 
 
In principe is deze circulaire van toepassing voor alle rapporteringen die op periodieke basis aan de Bank 
moeten worden overgemaakt. Desondanks ligt de nadruk van deze circulaire voornamelijk op de 
Europese rapporteringen (rapporteringen in het kader van de EBA ITS en de ECB FINREP verordening 
voor de kredietinstellingen, en de EIOPA ITS, en de zogenaamde ‘lijst van activa’ voor de 
verzekeringsondernemingen). 
 

1.1. KREDIETINSTELLINGEN1 
 
De verplichtingen inzake de prudentiële rapporteringsvereisten voor kredietinstellingen zijn opgenomen in 
Richtlijn 2013/36/EU2 (CRD IV), die wordt aangevuld door Verordening (EU) Nr. 575/20133 (CRR). De 
CRR gaf de opdracht aan de EBA om een ontwerp van ‘Implementing Technical Standard’ (ITS) voor de 
prudentiële rapportering op te stellen. Deze door de EBA voorgestelde ITS legt de formats, frequenties, 
inleverdata en definities vast voor de prudentiële rapportering en werd bij Verordening (EU) Nr. 680/2014 
(zoals later gewijzigd)4 goedgekeurd (hierna de ‘EBA-ITS’). 
 
De EBA-ITS vormt een geharmoniseerd Europees kader voor de rapportering van financiële gegevens 
(FINREP), de rapportering over het eigen vermogen en de kapitaalvereisten (COREP), de grote risico’s, 
de rapportering over het hefboomeffect, de liquiditeit en de stabiele financiering, de bezwaarde activa, de 
niet-renderende risico’s, enz. 
 
Bovenop de in de EBA-ITS gestelde rapporteringsverplichtingen heeft de ECB in het kader van het 
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) Verordening (EU) Nr. 2015/534

5
 aangenomen 

(GTM-Verordening). Deze GTM-Verordening breidt de FINREP-rapporteringsverplichtingen uit naar de 
statutaire basis voor de banken binnen het eurogebied (dit zowel voor de belangrijke als de minder 
belangrijke instellingen). 
 
1 Het begrip “kredietinstellingen” moet in ruime zin worden begrepen, met nadruk op deze instellingen die aan de 

Europese rapporteringsverplichtingen moeten voldoen. 
2 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf 

van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot 
wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. 

3 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. 

4 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 (zoals later gewijzigd). 

5  Verordening (EU) Nr. 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van 
financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13). 
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Naast de rapporteringen op het Europese niveau vraagt de Bank ook op nationaal niveau periodieke 
prudentiële gegevens op bij de betrokken instellingen. Onder deze rapporteringen vallen onder meer het 
Schema A en de Pijler II-rapporteringen (in het bijzonder de renterisicorapportering). 
 
De EBA-validatieregels worden regelmatig bijgewerkt: regels kunnen worden toegevoegd en bestaande 
regels kunnen worden gewijzigd of zelfs worden gedeactiveerd. Deze (EBA-) validatieregels worden mee 
opgenomen in gepubliceerde EBA-ITS-versies, alsmede op de website van de EBA6. 
 
De EBA-validatieregels resulteren in een “foutmelding” in OneGate wanneer de gerapporteerde data niet 
voldoen aan de vereisten. Hierdoor kan de rapportering niet worden afgesloten. 
 
In het kader van de CRD IV en de CRR publiceert de EBA ook diverse Q&A’s die betrekkingen hebben 
op praktische modaliteiten in verband met de EBA-ITS-rapporteringen. De Q&A’s hebben als 
voornaamste doel bij te dragen tot de consistente en efficiënte toepassing van de EBA-ITS en kunnen op 
de website van de EBA worden geraadpleegd7. 
 
Binnen de context van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) werd het ‘Data Quality 
Framework’ opgezet, met als doel de kwaliteit van de gerapporteerde data binnen het GTM na te gaan. 
Als onderdeel van dit Framework ontwikkelde de ECB samen met de nationale toezichthouders, 
waaronder de NBB, bijkomende datakwaliteitscontroles. Deze bijkomende datakwaliteitscontroles richten 
zich, in eerste instantie, op de consistentie en plausibiliteit van de gerapporteerde data en zijn eveneens, 
naast de EBA-validatieregels, van toepassing op de diverse Europese rapporteringen (dit voor zowel de 
belangrijke als de minder belangrijke instellingen). In de toekomst zullen er binnen het GTM nieuwe 
bijkomende datakwaliteitscontroles worden ontwikkeld. 
 
De Bank heeft beslist om naast de EBA-ITS-validatieregels ook de bijkomende datakwaliteitscontroles in 
OneGate in te voeren8. Deze bijkomende GTM datakwaliteitscontroles zullen, in eerste instantie, in 
OneGate als “waarschuwingen” geïmplementeerd worden. Deze waarschuwingen geven een melding 
indien de gerapporteerde data niet voldoen aan de bijkomende GTM kwaliteitscontroles. De 
waarschuwing heeft als gevolg dat de rapportering in OneGate wel kan worden afgesloten, maar dat de 
afzender op de hoogte is van de mogelijke problemen in verband met de datakwaliteit. 
 
De bijkomende GTM datakwaliteitscontroles zullen op de website van de Bank worden gepubliceerd:  
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/documentation_domains/xbrl/xbrl_documention_nl.html. De 
aanpassingen aan de bijkomende kwaliteitscontroles zullen ook via dit portaal ter beschikking worden 
gesteld. 
 
Naast de directe kwaliteitsbeoordeling in OneGate, houdt ook de Bank de kwaliteit van de gerapporteerde 
data prudentiële gegevens nauwlettend in het oog; zij ondervraagt daartoe de betrokken instellingen. 
Deze van de Bank uitgaande ‘vraag en antwoord’-procedures hebben betrekking op zowel de op 
Europees niveau opgelegde rapporteringen als op de diverse nationale rapporteringen. 
  

 
6 Een overzicht van de validatieregels is te vinden op de EBA-website: http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-

data/reporting-frameworks. 
7 De EBA Q&A’s m.b.t. rapportering zijn te vinden op de website van de EBA: https://www.eba.europa.eu/single-

rule-book-qa. 
8 Vanaf referentieperiode 31/12/2016 werden de bijkomende GTM-datakwaliteitscontroles toegevoegd aan het 

validatieproces van de prudentiële rapporteringen in OneGate. 
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Aangezien er wordt verwacht dat de gerapporteerde prudentiële gegevens van de betrokken instellingen 
aan deze datakwaliteitstesten voldoen, moedigt de Bank de betrokken instellingen aan de diverse 
rapporteringsvereisten zo correct en volledig mogelijk te vervullen. 
 

1.2.  VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 
 

De verplichtingen inzake de voor verzekeringsondernemingen geldende prudentiële 
rapporteringsvereisten zijn neergelegd in artikel 35 van de Solvabiliteit II-richtlijn van 25 november 2009 
betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf. Dit artikel 
wordt aangevuld door de artikelen 303 tot 314 van Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 
2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), waarin de onderdelen, de inhoud, de 
termijnen en de mededelingswijze van de rapportering worden vastgelegd. 
 
Voorts worden op voorstel van EIOPA in een ITS (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 (RSR) van de 
Commissie van 2 december 2015) technische uitvoeringsnormen vastgelegd met betrekking tot de 
templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten. 
 
Deze ITS, die de harmonisatie beoogt van de modellen die moeten worden gebruikt om de vereiste 
informatie te melden aan de toezichthoudende autoriteiten teneinde de convergentie van het toezicht te 
bevorderen, heeft betrekking op de informatie over de Solvabiliteit II-balans, het eigen vermogen, de 
berekening van het SCR, de technische voorzieningen, de activa, herverzekering, enz. 
 
Naast de op Europees niveau gestandaardiseerde rapportering in het kader van Solvabiliteit II vraagt de 
Bank ook aanvullende gegevens op zoals de statutaire jaarrekening, statistieken over de rentabiliteit in 
Leven en Niet-Leven, de rapportering over het renterisico en de rapportering over het liquiditeitsrisico. 
 
Voor de verzekeringsondernemingen worden de validatieregels op Europees niveau opgesteld in het 
kader van de voormelde verordening, voor wat de gestandaardiseerde rapportering in het kader van 
Solvabiliteit II betreft. De formules worden regelmatig bijgewerkt, er kunnen nieuwe waarderingsregels 
worden toegevoegd en de bestaande regels kunnen worden gewijzigd of zelfs gedesactiveerd worden. 
Die validatieregels (EIOPA) zijn ook opgenomen in de ITS (Verordening (EU) 2015/2450 (RSR)) en 
werden gepubliceerd op de website van EIOPA. 
 
Naast de validatieregels die opgenomen zijn in de ITS publiceert EIOPA verschillende vragen en 
antwoorden over de praktische problemen die verband houden met de rapportering in het kader van 
Solvabiliteit II. Doel van deze Q&A is voornamelijk een bijdrage te leveren aan de coherente en 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de ITS. 
 
In haar mededeling NBB_2016_01 / Datakwaliteit betreffende rapporteringsonderdeel S.06.02 
(zogenaamde 'lijst van activa') vermeldt de Bank de gedetailleerde vereisten die ook zijn opgenomen in 
de technische bijlagen bij de rapporteringsonderdelen. De Bank heeft de lijst opgemaakt van de controles 
waaraan de lijst van activa moet worden onderworpen. Die lijst van controles is gebaseerd op de 
specificaties die opgenomen zijn in de logbestanden en die zowel in de voorbereidende fase als in het 
kader van Solvabiliteit II van toepassing zijn. Er wordt van de verzekeringsondernemingen en -groepen 
verwacht dat zij deze controles uitvoeren alvorens de lijst van activa aan de Bank te bezorgen. 
 
De validatieregels die worden opgelegd door de ITS, leveren een foutmelding op in OneGate indien de 
gerapporteerde gegevens niet voldoen aan de vereisten. Deze rapportering kan niet worden afgesloten 
zolang ze niet voldoet aan de regels. 
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2. Prudentiële verwachtingen inzake de interne organisatie in het kader van de 
datakwaliteit 

 
De bankwet bepaalt dat de kredietinstellingen moeten beschikken 'over een solide en passende regeling 
voor de bedrijfsorganisatie, waaronder toezichtsmaatregelen, om een doeltreffend en voorzichtig beleid 
van de instelling te garanderen, die met name berust op (...) 2° een passende administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en interne controle, waaronder met name een controlesysteeem (sic) dat 
een redelijke mate van zekerheid verschaft over de betrouwbaarheid van het financiële 
verslaggevingsproces' (artikel 21, § 1 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen – hierna de 'bankwet'). 
 
Bovendien bepaalt de wet inzake het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dat 
deze ondernemingen, 'om een doeltreffend en voorzichtig beleid te garanderen', moeten beschikken over 
'een passend governancesysteem, waaronder toezichtsmaatregelen, dat met name berust op: (…) 2° een 
passende administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle, waaronder met name 
controleprocedures die een redelijke mate van zekerheid verschaffen over de betrouwbaarheid van de 
het verslaggevingsproces' (artikel 42, § 1 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen – hierna de 'verzekeringswet'). 
 
In dit verband acht de Bank het nuttig de aandacht te vestigen op enkele algemene verwachtingen inzake 
de interne organisatie van de betrokken instellingen, opdat deze instellingen in het kader van het 
prudentieel toezicht gegevens van het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau zouden verstrekken aan de 
toezichthouder. Deze verwachtingen doen geen afbreuk aan de toepasselijke regels (met name op het 
vlak van governance of inzake het gebruik van interne modellen) en strekken er enkel toe de reikwijdte 
van deze regels te bepalen in het specifieke kader van de datakwaliteit. Alle principes die verder in deze 
circulaire worden uiteengezet dienen door de instellingen op een proportionele wijze te worden toegepast 
op basis van hun grootte, hun activiteiten, hun risicoprofiel, hun complexiteit en de complexiteit van de 
rapporteringen zelf. 
 
Principe 1 – Governance - De opstelling, de controle en de indiening aan de Bank van de 
prudentiële rapporteringen moeten worden opgenomen in een solide en gedocumenteerd 
governancekader dat op de volgende elementen berust: 
 

1.1. Identificatie van de rol en de verantwoordelijkheden van de bestuursorganen van de 
instelling9, teneinde te waarborgen dat de instelling voldoet aan de 
rapporteringsvereisten, waaronder de bovenstaande aspecten inzake datakwaliteit. 
 
Op het niveau van de leiding dient erop te worden toegezien dat de gerapporteerde prudentiële 
gegevens van goede kwaliteit zijn. Daarom is het binnen de instelling belangrijk dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van de leden van de directie en van de raad van bestuur (en, in 
voorkomend geval, van het auditcomité) expliciet worden vastgelegd. Dit is mede van belang om 
een geloofwaardige invoering te waarborgen van alle middelen en procedures die nodig zijn om 
aan de Bank prudentiële gegevens te bezorgen die in overeenstemming zijn met de regels 
inzake kwaliteit. 
 
Deze interne regels inzake organisatie moeten als leidraad dienen voor de indiening van de 
aangiften en bevestigingen die worden vereist van het Directiecomité (in voorkomend geval van 
de effectieve leiding) in overeenstemming met artikel 106, § 2 van de bankwet en artikel 80, § 5 
van de verzekeringswet. 
 

 
9 De raad van bestuur (en, in voorkomend geval, het auditcomité) en het directiecomité (of, in voorkomend geval, 

de effectieve leiding). 
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In deze context wijst de Bank er ook op dat de opvolging en verificatie van de verwachtingen, 
zoals beschreven in deze circulaire, tot het takenpakket van de interne audit diensten binnen de 
instellingen kunnen behoren. 
 

1.2. Toewijzing van voldoende bevoegde  personeelsleden, zodat de instelling te allen tijde kan 
voldoen aan de vereisten inzake prudentiële rapportering. Identificatie van deze personen 
en vaststelling van hun rol en verantwoordelijkheden in elke fase van het 
rapporteringsproces; de verzameling van de gegevens die nodig zijn voor de 
verschillende rapporteringen, de verwerking van deze gegevens en het gebruik ervan bij 
de voorbereiding van de te rapporteren gegevens, de controle van de overeenstemming 
van de te rapporteren gegevens met de daarmee samenhangende instructies10 (met name 
de bovenstaande instructies inzake datakwaliteit) en, ten slotte, de indiening van de 
rapporteringen bij de Bank volgens de geldende instructies (termijnen, formaten, talen, 
enz.) 
 
Het is van essentieel belang dat de instelling een beoordeling uitvoert van  het aantal 
personeelsleden die nodig zijn op het gebied van rapportering, en dat ze deze op permanente 
wijze bijstelt. Bijgevolg dienen de rol en de verantwoordelijkheden van deze personen precies te 
worden vastgelegd en gedocumenteerd (in voorkomend geval op geaggregeerde wijze op het 
niveau van een dienst). Dit moet de personen belast met de interne en externe controle te allen 
tijde in staat stellen de oorsprong van eventuele tekortkomingen bij de uitwerking en de indiening 
van de rapportering te identificeren, en deze tekortkomingen vanuit het oogpunt van de personele 
middelen te verhelpen. 
 
Vanuit veiligheidsperspectief wordt de betrokken instellingen aangeraden de opmaak van de 
tabellen en de uiteindelijke validatie ervan door afzonderlijke personen te laten gebeuren. 
Eventuele inconsistenties in de eerste stap kunnen dan in de latere validatie opgemerkt worden. 
 

1.3. De opgezette governance moet periodiek worden herzien en verbeterd, teneinde de 
instelling in staat te stellen te allen tijde te voldoen aan haar verplichtingen inzake 
rapportering. 
 

Principe 2 – Technische capaciteiten - De instellingen dienen een data-architectuur en een 
passende IT-infrastructuur te ontwerpen, in te voeren en te beheren, teneinde de prudentiële 
rapportering op te stellen en te toetsen in overeenstemming met de daarmee samenhangende 
instructies. Bij de tenuitvoerlegging van dit principe moeten met name de volgende elementen in 
aanmerking worden genomen: 
 

2.1. De ontwikkelde capaciteiten moeten waarborgen dat de instructies met betrekking tot de 
rapportering te allen tijde worden nageleefd, ook in periodes van stress of crisis. 
 
Aangezien elke instelling haar eigen kenmerken heeft, moet voor de vaststelling van het 
passende niveau van de te ontwikkelen capaciteiten rekening worden gehouden met de 
verplichting om binnen de gestelde termijn een prudentiële rapportering in te dienen die volledig 
overeenstemt met de daarmee samenhangende instructies overeenkomstig de voormelde 
wettelijke bepalingen (artikel 106 van de bankwet en artikel 80, § 5 van de verzekeringswet). 

  

 
10 Er zijn verschillende specifieke instructies voor elk onderdeel van de rapportering. Naargelang het geval kunnen 

deze instructies zijn vastgelegd in de Europese verordeningen of in de verordeningen, circulaires en andere 
documenten die door de bevoegde autoriteiten zijn uitgegeven. 
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2.2. De capaciteiten moeten afdoende zijn en met name de instrumenten omvatten die nodig 

zijn voor de vaststelling en de tijdige verhelping van fouten en inconsistenties in de 
rapportering, rekening houdend met de voormelde verwachtingen op het vlak van 
datakwaliteit (en dit in de verschillende fasen, namelijk van de voorafgaandelijke 
voorbereiding van de gegevens tot de indiening van de rapportering bij de bevoegde 
autoriteit). De instrumenten moeten er evenzeer voor zorgen dat de lijst van vastgestelde 
fouten en inconsistenties wordt bijgehouden en dat deze fouten en inconsistenties 
passend worden gemonitord. 
 

2.3. De instrumenten en technieken voor het intern beheer van de gegevens moeten zo goed 
mogelijk worden geautomatiseerd en geïntegreerd. 
 
Handmatige gegevensverwerking moet zoveel mogelijk worden vermeden en, in voorkomend 
geval, worden onderworpen aan passende controleprocedures. Het gebruik van niet-
geïntegreerde instrumenten, zoals diverse en niet-verbonden informaticatoepassingen, kan ook 
de integriteit en de kwaliteit van het rapporteringsproces aantasten. In deze gevallen moet ten 
minste een beveiligd, gecontroleerd en gedocumenteerd proces worden ingesteld om de 
betrouwbaarheid van de volledige gegevensverwerking te waarborgen. Niettemin, waar in het 
proces handmatige gegevensverwerking wordt toegepast moet de instelling in haar documentatie 
wijzen op de reden van het gebruik van deze handmatige gegevensverwerking, evenals op de 
mogelijke gevaren die hieraan gekoppeld zijn. Daarnaast wordt er ook verwacht dat de 
instellingen in de documentatie een verduidelijking gegeven van de door hun genomen 
compenseerde maatregelen tegen deze gevaren. 
 

2.4. De gehanteerde instrumenten moeten periodiek worden herzien en verbeterd, teneinde de 
instelling in staat te stellen te allen tijde te voldoen aan haar verplichtingen inzake 
rapportering. 

Principe 3 – Processen – Voor de opstelling, de controle en de indiening bij de Bank van de 
prudentiële rapporteringen moet een gedocumenteerd en aangepast intern proces worden 
gevolgd om te garanderen dat de rapportering in overeenstemming is met de instructies.  
 
Teneinde tegemoet te komen aan de wettelijke verwachtingen ter zake, is het van belang dat de 
instellingen erop toezien dat elke stap van het intern proces inzake rapportering nauwkeurig wordt 
vastgesteld, met name de passende en noodzakelijke controles en validatieprocedures die gedurende 
het hele gegevensproductieproces moeten worden toegepast. In dat opzicht moet erop worden gelet dat 
de volgende elementen worden ingevoerd: 
 

3.1. Een algemene schriftelijke beschrijving van de ingestelde processen, die de volgende 
elementen bevat: 
 
- Een beschrijving van de informatieflows binnen de instelling;  

 
- Een beschrijving van de processen voor de controle van de overeenstemming van de 

rapporteringen met de geldende instructies, alsook van de processen voor correcties en de 
uiteindelijke validatie van de rapporteringen vóór ze bij de toezichthouder worden ingediend; 
 

- Een lijst van de verplichte rapporteringen per kwartaal en van alle tests waaraan moet 
worden voldaan om de datakwaliteit te waarborgen (alsook van de specifieke aanvullende 
tests van de instelling); 
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- In voorkomend geval een woordenlijst met de in de rapporteringen gebruikte concepten, en 

het verband tussen de verschillende concepten en de instructies die zijn opgenomen in de 
normen betreffende de prudentiële rapportering. In voorkomend geval kan blijken dat de 
woordenlijst een lijst bevat van de belangrijkste interpretaties en assumpties uit het 
regelgevend kader voor de te verzenden tabellen. Voor groepen is het belangrijk dat deze 
woordenlijst zo uniform mogelijk is tussen de entiteiten van de groep; 

 
- Een overzicht van alle reconciliaties tussen de diverse systemen en diensten binnen de 

instelling zelf. 
 

3.2. Per rapporteringstabel een overzicht van de verschillende diensten die betrokken zijn bij 
het opstellen van de tabel, het validatieproces, de automatische en manuele (interne) 
controles en de uiteindelijke goedkeuring.  

Dit geldt des te meer indien de rapporteringen worden opgesteld met data afkomstig van 
verschillende afdelingen binnen de instelling of van interne modellen.  
 

3.3.  In het ingestelde proces moet ook documentatie worden opgenomen over de te hanteren 
‘key controls’, alsook over de stappen die moeten worden gevolgd om de naleving van de 
voormelde verwachtingen inzake datakwaliteit te waarborgen.  

Deze ‘key controls’ kunnen van belang zijn om de kwaliteit van de gerapporteerde data na te 
gaan wanneer een departement cijfers gebruikt die voorbereid zijn door een ander departement. 
 
De procedures voor de vaststelling, kennisgeving en verklaring van fouten of problemen met 
betrekking tot de integriteit van de gerapporteerde gegevens moeten volledig geïntegreerd en 
uniform zijn binnen elke entiteit, en op het niveau van de groep moet dit zo veel mogelijk het 
geval zijn. 
 
In de opgestelde documentatie moet het verband worden weergegeven tussen deze elementen 
en de voormelde principes inzake governance en capaciteiten (bijvoorbeeld wie voert welke 
controle uit, wanneer en met welk instrument). 
 
In voorkomend geval moeten de ‘key controls’ de aan de bank gerapporteerde periodieke staten 
in overeenstemming brengen met de interne systemen voor gegevensbeheer, zowel op 
boekhoudkundig niveau als voor het risicobeheer. 
 
Niet tegenstaande het bestaan van de Key Controle is ook de integriteit van de gegevens 
afkomstig uit een ander departement of van interne modellen een belangrijk aandachtspunt voor 
de gebruikers van deze gegevens. Daarom wil de Bank ook wijzen op het belang van Data 
Integrity. Daarnaast lijkt het Bank ook aangewezen dat de instellingen beschikken over een 
voldoende degelijk en gedocumenteerd User Access beleid. 
 

3.4. De ingestelde processen moeten periodiek worden herzien en verbeterd, teneinde de 
instelling in staat te stellen te allen tijde te voldoen aan haar verplichtingen inzake 
rapportering. 
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3. Verwachtingen ten aanzien van de erkend commissaris 
 
Naast de acties die de betrokken instellingen zelf intern kunnen nemen, zullen ook de erkende revisoren 
gevraagd worden aandacht te besteden aan de datakwaliteit. 
 
Vanuit dit oogpunt is het van essentieel belang dat de documentatie van elk van de hierboven 
beschreven organisatie-elementen voldoende gedetailleerd, duidelijk en bijgewerkt is, teneinde de erkend 
commissaris in staat te stellen om, in het kader van het advies dat hij over de periodieke staten moet 
geven, na te gaan of de instelling op passende wijze alle nuttige en efficiënte maatregelen ten uitvoer 
heeft gelegd om de kwaliteit van de rapportering te garanderen in het licht van de reglementaire vereisten 
en de verwachtingen die in deze circulaire zijn uiteengezet. 
 
Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 


