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Verzekering en herverzekering - Indiening van de cijferrapportering betreffende de beloning van
Identified Staff via OneGate

Toepassingsvetd

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht1 (met inbegrip van de
ondernemingen bedoeld in artikel 276 van de wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings-
of herverzekeringsondernemingen (hierna "de Toezichtswet Verzekeringen"), maar met uitzondering
van de ondernemingen bedoeld in de artikelen 275 - volledig herverzekerde ondernemingen - en 294
- lokale verzekeringsondernemingen - van de Toezichtswet Verzekeringen);

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

Entiteiten die verantwoordelijk zijn2 voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht
in de zin van de artikelen 339, 2° en 343 van de Toezichtswet Verzekeringen.

Samenvattina/Doelstellina

Deze mededeling heeft tôt doel de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in kennis te
stellen van het feit dat de tabel met cijfergegevens over de beloning van Identifiée! Staff voortaan
via OneGate, en niet langer via eCorporate, moeten worden verstrekt aan de Nationale Bank van
België. De inhoud van deze rapportering blijft echter ongewijzigd.

Met inbegrip van ondernemingen in "run-off".

En meer bepaald verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een deelnemende onderneming in ten
minste één verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de Europese Economische Ruimte of van een derde land zijn,
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht waarvan de moederondememing een gemengde
verzekeringsholding of gemengde financièle holding in de Europese Economische Ruimte of van een derde land is en
verzekeringsholdings ofgemengde financiële holdings naar Belgisch recht die moederondememing zijn van een verzekerings- of
hen/erzekeringsonderneming naar Belgisch recht.
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Geachte mevrouw

Geachte heer

Deze mededeling heeft lot doel u in kennis te stellen van het feit dat de tabel met cijfergegevens over de
beloning van Identifiée! Staff3, die moet worden verstrekt aan de Nationale Bank van Belgie (hierna "de
Bank") op de in mededeling NBB_ 2018_24 vermelde indieningsdata, voortaan moet worden ingediend via
OneGate, en niet langer via eCorporate.

Door deze rapportering te laten indienen via OneGate wordt beoogd (i) de vertrouwelijkheid van de
gegevens in deze rapportering te versterken en (ii) de analyse van deze rapportering door de operationele

diensten van de Bank te vergemakkelijken.

De Bank vestigt uw aandacht op het feit dat deze mededeling geen enkele wijziging aanbrengt in de inhoud
van deze rapportering, gelet op het bepaalde in de overkoepelende governancecirculaire NBB_2016_31,
zoals herzien in september 2018.

Wat de praktische modaliteiten van deze nieuwe indieningswijze betreft, is de tabel met cijfergegevens
over de beloning van Identified Staff te vinden in de bijlage bij deze mededeling. De elektronische indiening
van deze gegevens zal verlopen via de "OneGate'-toepassing van de Bank in het "REM"-domein. De
rapporterende ondernemingen zullen de keuze hebben om de gegevens manueel in te voeren (manual
data entry) of om de rapportering te automatiseren aan de hand van bestanden in CSV- of XML-formaat.
Een uitwisselingsprotocol zal tijdig ter beschikking van de rapporterende ondernemingen worden gesteld
op de website van de Bank4.

Voor deze indiening zullen de ondernemingen die onder het toepassingsgebied van deze mededeling
vallen, moeten inloggen op "OneGate" via een elektronisch certificaat dat wordt uitgereikt door een derde
partij en een verantwoordelijke aanwijzen voor de rapportering inzake beloningen. Nadere informatie over
het verkrijgen van een certificaat is beschikbaar op de website van de Bank5.

Hoogachtend

A
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Pierre WUNSCH
Gouverneur
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Bijlage: 1

Dit zijn (i) de leden van de raad van bestuur, (ii) de leden van het directiecomité en (iii) de verantwoordelijken voor de

onafhankelijke controlefuncties van de in deze mededeling bedoelde ondernemingen alsook (Jv) de personen die door deze

ondernemingen zijn geïdentificeerd als "risk takers" (zie hoofdstuk 8 van de overkoepelende governancecirculaire NBB_2016_31,

zoals herzien in september 2018).

httDS;//www.nbb. be/n)/finandeel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerinQS-en-24

https://www, nbb. be/doc/dq/oneaate/n[/faq nl. html
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