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Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2020 moeten worden ingediend
via eCorporate

Toepassingsgebied
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht 1 (met inbegrip van de
ondernemingen bedoeld in artikel 276 van de wet op het statuut van en het toezicht op de verzekeringsof 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 Belgie gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die ressorteren
onder het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
In Belgie gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die ressorteren
onder het recht van staten die geen lid zijn van de EER;
Entiteiten die verantwoordelijk zijn2 voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar Belg isch recht
in de zin van de artikelen 339, 2° en 343 van de Toezichtswet Verzekeringen;
Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht;
Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht. 3
Samenvatting/Doelstelling

Deze mededeling legt het tijdschema vast voor de hoofdzake/ijk kwalitatieve rapporteringen die
voornoemde ondernemingen in 2020 (voor het boekjaar 2019) moeten indienen via het eCorporatep/atform, alsook voor de rapporteringen die hun erkend commissarissen moeten indienen. Voorts word!
de inventaris van rapporteringstemplates en -model/en op de website van de Bank (portaal aangiften en
kennisgevingen:
https:ll www.nbb.be/nllfinancieel-toezichtlprudentieel-toezichtlportaal-aangiften-enkennisgevingen ) bijgewerkt.

1 Met inbegrip van ondernemingen in "run-off'.
2 En meer bepaald verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die zijn:
- een deelnemende onderneming in ten minste een verzekerings- of herverzekeringsonderneming uit de EER of uit een derde land,
- verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholdlng of
gemengde finan ciele holding uit de EER of uit een derde land is en
- verzekeringsholdings of gemengde financiele holdings naar Belgisch recht die moederonderneming zijn van een verzekerings- of
herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht.
3

D.w.z. de erkend commissaris:
- hetzij van de verzekeringsholding naar Belgisch recht wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke moederonderneming is;
- hetzij van de gemengde financiele holding naar Belgisch recht wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke moederonderneming is;
- hetzij van de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht die het hoogst geplaatst is in de groep wanneer er
geen verzekeringsholding is.
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Geachte mevrouw
Geachte heer
Deze mededeling legt het tijdschema vast voor de rapporteringen die de onder toezicht staande
ondernemingen en hun erkend commissarissen in 2020 (rapporteringen over het boekjaar 2019) moeten
indienen via het beveiligde eCorporate-platform .
De wijzigingen ten opzichte van 2019 zijn zeer beperkt. Werkzaamheden ter vereenvoudiging van de
rapportering warden momenteel verricht door EIOPA4 en deze zouden een grotere impact kunnen hebben
op de rapportering vanaf 2021 .
De Bank wijst ook op het feit dat haar website (portaal aangiften en kennisgevingen:
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/portaal-aangiften-en-kennisgevingen ) een
inventaris bevat van de bestaande rapporteringstemplates en -modellen met een link naar het
onderliggende document in Word/Excel. De ondernemingen warden verzocht om die templates/modellen
te gebruiken .
1.1 . "Kwalitatieve" rapporteringen die door de onder het toezicht van de Bank staande ondernemingen
moeten worden ingediend
Via het eCorporate-platform kunnen de belangrijkste "kwalitatieve" rapporteringen door de verzekeringsen herverzekeringsondernemingen worden ingediend (in tegenstelling tot de zogenaamde "kwantitatieve"
rapporteringen, die hoofdzakelijk via OneGate warden verstrekt). Het gaat om :
1. het verslag over de solvabiliteit en de financiele positie (in het Engels " Solvency and Financial Condition
Reporf' of "SFCR" ), een voor het publiek bestemd jaarlijks verslag (artikelen 290 en volgende en 359
en volgende van de Toezichtswet Verzekeringen); en
2.

3.

het periodieke toezichtsverslag ("Regular Supervisory Report", hierna "RSR"). Deze algemene
basisrapportering voor het prudentieel toezicht moet jaarlijks worden herzien voor significante
ondernemingen en om de drie jaar voor minder significante ondernemingen (artikelen 304 en volgende
en 372 van de Toezichtswet Verzekeringen).
¢
In dit verband wordt de aandacht van de minder significante ondernem ingen gevestigd op het feit
dat ze in 2020 een volledig herziene versie van hun RSR moeten bezorgen aan de Bank; en
het verslag over de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (" Own Risk and Solvency
Assessmenf' of "ORSA" - artikel 91 van de Toezichtswet Verzekeringen).

Dit platform wordt ook gebruikt voor het indienen van:
aanvullende
nationale
governancerapporteringen
die
door
verzekeringsen
herverzekeringsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringsgroepen moeten warden
ingediend;
ad-hoc rapporteringen in verschillende domeinen (actuarieel, intern model, strijd tegen het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme, enz.); en
de rapporteringen van de erkend commissarissen.
De "kwalitatieve" rapporteringen die moeten warden ingediend door de onder het toezicht van de Bank
staande ondernemingen , warden vermeld in bijlage 1 van deze mededeling . Deze bijlage bestaat uit vier
onderdelen 5 :
1) verslagen die ingediend moeten warden door verzekerings- en verzekeringsondernemingen naar
Belgisch recht en bijkantoren in Belgie van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die
ressorteren onder het recht van een derde land;
2) verslagen die ingediend moeten warden door de entiteit die verantwoordelijk is voor een verzekeringsof herverzekeringsgroep naar Belgisch recht;
3) verslagen die ingediend moeten worden door de bijkantoren in Belgie van verzekeringsondernem ingen
die ressorteren onder het recht van een lidstaat van de EER;

4 Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen.
5 Het wettelijke kader voor de prudentiele rapportering van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen aan de Bank is opgenomen in de artikelen
312 tot 317 van de Toezichtswet Verzekeringen en dat voor de prudentiele rapportering van de entiteit die verantwoordelijk is voor een verzekeringsof herverzekeringsgroep in de artikelen 422 tot 430 van de Toezichtswet Verzekeringen.
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n~
4) verslagen die ingediend moeten worden door de verzekeringsondernemingen die wegens hun omvang
aan een bijzondere regeling zijn onderworpen (artikel 276 van de Toezichtswet Verzekeringen).
De wijzigingen ten opzichte van 2019 zijn zeer beperkt:
de cijfergegevens inzake beloning werden verplaatst naar OneGate;
er werd een nieuw rapporteringstemplate gecreeerd voor de USP; en
er werd een nieuw rapporteringstemplate gecreeerd voor het verslag van de raad van bestuur over de
werking van de compliancefunctie.
Voor zover dienstig wordt eraan herinnerd dat het directiecomite en de raad van bestuur van de betrokken
onderneming in fine verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bij de Bank ingediende rapporteringen .
1.2. Rapporterinqen die moeten worden inqediend door de erkend commissarissen
De "kwalitatieve" rapporteringen die moeten worden ingediend door de erkend commissarissen, worden
vermeld in bijlage 2 van deze mededeling. Deze bijlage bestaat uit drie onderdelen 6 :
1) Verslagen die moeten worden ingediend door de erkend commissaris van een verzekerings- of
herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht;
2) Verslagen die moeten worden ingediend door de erkend commissaris van de entiteit die
verantwoordelijk is voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht;
3) Verslagen die moeten worden ingediend door de erkend commissaris van verzekeringsondernemingen
die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen (art. 276 van de Toezichtswet
Verzekeringen).
Deze rapporteringen zijn ongewijzigd ten opzichte van 2019.
1.3. Wijze van indiening
De verantwoordelijkheid voor het beheer van en de toegang tot de informatie die de onderneming/de erkend
commissaris en de Bank via eCorporate uitwisselen, wordt toegekend aan een verantwoordelijke die door
de onder deze mededeling vallende onderneming wordt aangesteld. Voor meer informatie hierover wordt
verwezen naar de vorige mededelingen en circulaires.
Deze mededeling is voor de eerste maal van toepassing op de rapporteringen die op 1 januari 2020 moeten
warden ingediend.
Hoogachtend

Pierr
verneur

}»
/

IDi!agen:
Bijlage 1:
Bijlage 2:

Lijst van documenten die via eCorporate moeten worden ingediend door de onder toezicht
staandeondememingen.
Lijst van verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend door de erkend commissarissen.

6 Het wettelij ke kader voor de prudentiele rapportering door de erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen aan de
Bank is opgenomen in de artikelen 330 tot 337 van de Toezichtsw et Verzekeringen en dat voor de prudentiele rapportering van de erkend commissaris
op groepsniveau in de artikelen 422 tot 430 van de Toezichtswet Verzekeringen. Dit kader werd aangevuld met Circulaire 2017_20 over de
medewerkingsopdracht van de erkend commissarissen.
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Bijlage 1 bij de mededeling NBB_2019_22
Lijst van verslagen die via eCorporate moeten warden ingediend door de onder toezicht staande ondernemingen: Jaar 2020

I. Verslagen die ingediend moeten worden door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch
recht en bijkantoren in Belgie van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een
derde land ressorteren
A. Algemene « kwalitatieve » verslagen Solvabiliteit II:
Datum voor de indiening van de
rapportering
A.1.

Actualisering

Systematische

Template I model

indienina

Regular Supervisory Report

a) Significante ondernemingen:

a) Voor significante ondememingen:

(RSR)

- volledige herziening: 7 april 2020

jaarlijks (of op verzoek van de Bank)

Gedelegeerde Verordening 2015/35

b) Minder significante

b) Voor minder significante

+ schema van het hoofdstuk

ondernemingen:

ondernemingen: volledige herziening

« Governancesysteem », dat als bijlage 2 bij

- volledige herziening: 7 april 2020

om de drie jaar (of op verzoek van

de governancecirculaire is gevoegd

Ja

Nee, maar zie art. 304 tot 314 van

de Bank) en jaarlijkse kennisgeving
van wiiziQinQen
A.2.

Solvency and Financial

7 april 2020

Jaarlijks (en wanneer er zich een

Ja

significante wijziging voordoet of op

Condition Report (SFCR)

Nee, maar zie art. 290 tot 303 van
Gedelegeerde Verordening 2015/35

verzoek van de Bank)
A.3.

ORSA verslag

6 maanden na de referentiedatum

Jaarlijks

Ja

van de gebruikte gegevens (uiterlijk
00 31/12/2020)
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Nee, maar zie circulaire ORSA 2017/13

B. Bijkomende nationale documenten m.b.t. governance:
B.1.

Verslag van het directiecomite
over de doeltreffendheid van
het govemancesysteem

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja (cf. bijlage 1 van de
govemancecirculaire)

B.2 .

Activiteitenverslag van de
risicobeheerfunctie

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste
verzoek)

Nee (intern verslag)

B.3.

Activiteitenverslag van de
actuariele functie

7 april 2020

Jaarlijks

Activiteitenverslag van de

7 april 2020

B.4.

Jaarlijks

interneauditfunctie
B.5.

Nee (op eerste

Nee (intern verslag), maar rekening

verzoek)

houden met art. 272, lid 8 van
Gedelegeerde Verordening 2015/35

Nee (op eerste

Nee (intern verslag)

verzoek)

Auditplanning van de
interneauditfunctie voor
volgend jaar

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste

Nee (intern document)

B.6.

Activiteitenverslag van de
compliancefu nctie

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste
verzoek)

Nee (intern verslag)

B.7.

Monitoringplanning van de
compliancefunctie voor volgend
jaar

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste
verzoek)

Nee (intern verslag)

B.9.

Register van belangrijke of
kritieke activiteiten, functies en

I

Ongoing 1

Ja

Nee

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

verzoek)

operationele taken die worden
uitbesteed
B.10.

Lijst van leningen I kredieten of
borgstellingen ten gunste van
leden van de raad va n bestuur
en het directiecomite van meer
dan EUR 100.000

Bijwerken indien er wijzigingen worden aangebracht in de versie die via eCorporate is ingediend.
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B.11 .

Geactualiseerde versie van de

I

Ongoing

Ja

Nee (maar = kopie authentieke akte)

I

Occasioneel2

Ja

Ja

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

1 maand na de AV

Jaarlijks

Ja

statuten
B.12.

Geactualiseerde lijst van de
leiders en de
verantwoordelijken voor de
onafhankelijke controlefuncties

B.13.

Verslag van de raad van
bestuur over de beoordeling
van de goede werking van de
compliancefunctie (NB:
vervangt deel 4.3. van het RSR

B.14.

Staat en samenstelling van het
kapitaal - Jaarlijkse

Ja (cf. circulaire
aandeelhouderschap)

kennisqevinq
B.15.

Wijziging van de staat en de

I

Occasionneel

Ja

samenstelling van het kapitaal

Ja (cf. circulaire
aandeelhouderschap)

- Occasionele kennisqevinq

C. Bijkomende nationale documenten op actuarieel vlak:
C.1 .
C.2.

3 weken voor de AV

Jaarli"ks

Ja

Nee

30 "uni2020

Jaarli"ks

Ja

Ja

2 Bijwerken indien er een nieuw "fit & proper"-dossier wordt ingediend bij de Bank .
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D. lndien van toepassing, documenten m.b.t. intern model en USP:
0 .1.

Voor ondernemingen die
gebruikmaken van een intern

Oriemaandelijks

Ja

Nee

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

Idem deadlines
kwartaalrapportering OneGate

model: Minor Model Change
reoortinq
0.2.

Voor ondernemingen die
gebruikmaken van een intern
model: Gestandaardiseerd
schema voor de berekening
van het SCR en informatie die
binnen het College is
meeoedeeld hierover

0 .3.

USP

E. lndien levensverzekeringsactiviteiten (uitgezonderd herverzekeringsondernemingen), documenten m.b.t. strijd tegen witwassen van geld en financiering
van terrorisme:
E.1.

Verslag van de witwasverantwoordelijke

30juni2020

Jaarlijks

Ja

Nee maar voorschriften AML-website
naleven

E.2 .

Aloemene beoordelinq AML-risico's - Tabel

I

Onooinq

Ja

Ja

E.3.

Algemene beoordeling AML-risico's - Vragenlijst

I

Ongoing

Ja

Ja

I
Jaarlijks

I
Ja

Ja (cf. circulaire LEI)

F. Overige documenten:
F.1.

Leaal Entitv Identifier (LEI)

ONCE

F.2.

Jaarlijks verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering (AV)

2 weken voor
de AV

F.3.

Notulen van de AV

3 weken na de
AV

Jaarlijks

Ja

Nee, maar = officieel document

F.4.

Halfjaarlijkse verklaring van het directiecomite over de
kwantitatieve en kwalitatieve periodieke prudentiele

4 augustus
2020

Jaarlijks

Ja

Ja

rapporterinq (art. 80, ~ 5 en 202 Sii-wet)
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Nee, maar = officieel document

F.5.

Jaarlijkse verklaring van het directiecomite over de

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

ONCE

I

Ja

Nee

30 juni 2020

Jaarlijks

Ja

Nee, maar = officieel document

Gelijktijdig met

Jaarlijks

Ja

Ja (cf. circulaire ORSA))

kwantitatieve en kwalitatieve periodieke prudentiele
raooorterinQ (art. 80, § 5 en 202 Sii-wet)
F.6.

Kennisgevingsbrief voor het gebruik van de
volatiliteitsaanpassing (VA)

F.7.

Voor een moederonderneming die verzekeringsdochters
heeft maar die niet verantwoordelijk is voor een
verzekeringsg roep , de geconsolideerde jaarrekeningen van
de deelnemende onderneminQ en het iaarverslaQ

F.8.

Beoordeling van de meest materiele risico's

ORSA

II. Verslagen die ingediend moeten worden door de entiteit die verantwoordelijk is voor een verzekerings- of
herverzekerin s roe naar Bel isch recht3
A. Algemene « kwalitatieve » verslagen Solvabiliteit II:

Datum voor de indiening van

Actualisering

Systematische
indiening
Ja

de rapportering
A.1.

Group Regular Supervisory Report

a) Significante groepen:

a) Voor significante groepen:

(Gro up RSR)

volledige herziening : 19 mei

jaarlijks (of op verzoek van de

2020

Bank)

b) Minder significante groepen:

b) Voor minder significante

- volledige herziening: 19 mei

groepen: volledige herziening om

2020

de 3 jaar (of op verzoek van de
Bank) en jaarlijkse kennisgeving
van wijziQinQen

3

Cf. de definitie van 'entiteit die verantwoordelijk is voor de groep' in de circulaire over het governancesysteem.
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Template I model
Nee, maar zie art. 372 tot 375 van
Gedelegeerde Verordening 2015/35

+ schema van het hoofdstuk
« Governancesysteem », dat als bijlage 2
bij de govemancecirculaire is gevoegd

A.2.

Group Solvency and Financial
Condition Report (Group SFCR)
ofwel samenvoeging van

19 mei 2020

Jaarlijks + wanneer er zich een

Nee, maar zie art. 359 tot 371 van

Ja

Gedelegeerde Verordening 2015/35

significante wijziging voordoet of
op verzoek van de Bank

de soloverslagen
ofwel een verslag voor de
qroeo
A .3.

Group ORSA
ofwel samenvoeging van
de soloverslagen

te bepalen door de

Jaarlijks

Nee, maar zie circulaire ORSA 2017/13

Ja

moederentiteit of het College,
naargelang van het geval
(uiterlijk op 31/12/2020)

ofwel een verslag voor de
groep

B. Bijkomende nationale documenten m.b.t. governance:
B.1.

Verslag van het directiecomite van de

19 mei 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

19 mei 2020

Jaarlijks

Nee (op

Nee (intern verslag)

moederentiteit over de doeltreffendheid van
het govemancesysteem
B.2 .

Activiteitenverslag van de risicobeheerfunctie

eerste

op groepsniveau

verzoek)
B.3.

Activiteitenverslag van de actuariele functie op

19 mei 2020

Jaarlijks

groepsniveau

B.4.

Activiteitenverslag van de intemeauditfunctie

19 mei 2020

Jaarlijks

op groepsniveau

Nee(op

Non (rapport inteme) mais ii taut

eerste

respecter l'art. 272, point 8 du

verzoek)

Reglement delegue 2015/35

Nee(op

Nee (intern verslag)

eerste
verzoek)

Bijlage 1 - Page 6/12
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B.5.

B.6.

B.7.

Auditplanning van de interneauditfunctie op
groepsniveau voor volgend jaar

19 mei 2020

Activiteitenverslag van de compliancefunctie
op groepsniveau

19 mei 2020

Monitoringplanning van de compliancefunctie

19 mei 2020

Jaarlijks

Nee(op

Nee (intern document)

eerste
verzoek}
Jaarlijks

Nee(op

Nee (intern verslag)

eerste
verzoek)
Jaarlijks

Nee(op
eerste

op groepsniveau voor volgend jaar

Nee (intern document)

verzoek)
B.9.

Register van belangrijke of kritieke activiteiten ,

I

Ongoing

Oui

Nee

19 mei 2020

Jaarlijks

Oui

Ja (cf. bijlage 1 van circulaire
2017/21)

functies en operationele taken die worden
uitbesteed binnen de groep
B.10.

Lijst van leningen I kredieten of borgstellingen
ten gunste van leden van de raad van bestuur
en het directiecomite van de moederentiteit
van meer dan EUR 100.000

B.11.

Geactualiseerde versie van de statuten van de
moederentiteit

I

Ongoing

Oui

Nee (maar = kopie authentieke
akte)

B.12.

Geactualiseerde lijst van de leiders en de

I

Occasioneel

Oui

Ja (cf. circulaire 2016/40)

19 mei 2020

Jaarlijks

Oui

Nee

30juni2020

Jaarlijks

Oui

verantwoordelijken voor de onafhankelijke
controlefuncties van de moederentiteit
B.13.

Verslag van de raad van bestuur over de
beoordeling van de goede werking van de
compliancefunctie op groepsniveau

B.14.

Staat en samenstelling van het kapitaal van de

B.15.

Wijziging van de staat en de samenstelling van

Ja (cf. circulaire
aandeelhouderschap)

moederentiteit - Jaarliikse kennisgeving

I

Occasioneel

het kapitaal van de moederentiteit -

Oui

Ja (cf. circulaire
aandeelhouderschap)

Occasionele kennisgeving
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D. lndien van toepassing, documenten m.b.t. intern model en USP:
D.1.

D.2.

Voor ondernemingen die gebruikmaken van

Idem deadlines

een intern model: Minor Model Change
reporting

kwartaalrapportering OneGate

Voor ondernemingen die gebruikmaken van

Driemaandelijks

Ja

Nee

19 mei 2020

Jaarlijks

Ja

Nee

19 mei 2020

Jaarliiks

Ja

Ja

30juni2020

Jaarlijks

Ja

een intern model: Gestandaardiseerd schema
voor de berekening van het SCR en informatie
die binnen het Collecie is meeciedeeld hierover
D.3.

USP

F. Overige documenten:
F.2.

Jaarlijks verslag van de raad van bestuur aan

F.3.

Notulen van de AV van de moederentiteit

Nee, maar = officieel
document

de algemene vergadering (AV) van de
moederentiteit
30juni2020

Jaarlijks

Ja

Nee, maar = officieel
document

F.4.

Halfjaarlijkse verklaring van het directiecomite

15 september 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

19 mei 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

ONCE

I

Ja

Nee

30juni2020

Jaarlijks

Ja

over de kwantitatieve en kwalitatieve
periodieke prudentiele rapportering op
groepsniveau
F.5.

Jaarlijkse verklaring van het directiecomite
over de kwantitatieve en kwalitatieve
periodieke prudentiele rapportering op
groepsniveau

F.6.

Kennisgevingsbrief voor het gebruik van de
volatiliteitsaanpassing (VA) Group

F.7.

Geconsolideerde jaarrekening

Nee, maar = officieel
document

F.8.

Beoordeling van de meest materiele risico's op
groepsniveau

Gelijktijdig met ORSA
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Jaarlijks
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Ja

Ja

Ill. Verslagen die ingediend moeten worden door de bijkantoren in Belgie van verzekeringsondernemingen die
ressorteren onder het recht van een lidstaat van de EER die levensverzekeringsactiviteiten uitoefenen

E.1.

Verslag van de
witwasverantwoordelijke

Datum voor de indiening van
de raooortering

Actualisering

Systematische
indiening

Template I
model

30juni2020

Jaartijks

Ja

Nee maar
voorschriften van
A ML-website
naleven

E.2.

Algemene beoordeling AML-risico's

I

Ongoing

Ja

Ja

I

Ongoing

Ja

Ja

- Tabel
E.3.

Algemene beoordeling AML-risico's
- Vraqenliist
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Bijlage 1 - Page 9/1 2

IV. Verslagen die ingediend moeten worden door de verzekeringsondernemingen die wegens hun omvang aan
een bijzondere regeling zijn onderworpen (art. 276 van de wet van 13/03/2016)4

Documenten m.b.t. het governancesysteem:

Datum waarop de rapportering
klaar moet zijn
8 .16.

8.1.

Governancememorandum

Verslag van het directiecomite over de

7 april 2020

7 april 2020

Actualisering

Systematische indiening

Template I model

Jaarlijks + wanneer er zich

Ja

Ja (idem schema m.b.t.

een significante wijziging

hoofdstuk

voordoet of op verzoek van

governancesysteem van

de Bank

RSR)

Jaarlijks

Ja

Ja (cf. bijlage 1 van de
qovernancecirculaire)

doeltreffendheid van het qovemancesvsteem
B.2.

Activiteitenverslag van de risicobeheerfunctie

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste verzoek)

Nee (intern verslag)

B.3.

Activiteitenverslag van de actuariele functie

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste verzoek)

Nee (intern verslag),
maar rekening houden
met art. 272, lid 8 van
Gedelegeerde
Verordening 2015/35

B.4.
B.5.

Activiteitenverslag van de intemeauditfunctie

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste verzoek)

Nee (intern verslag )

Auditplanning van de intemeauditfunctie voor

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste verzoek)

Nee (intern document)

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste verzoek)

Nee (intern verslag)

volgend jaar
B.6.

4

Activiteitenverslag van de compliancefunctie

De ondernemingen bedoeld in artikel 275 van de Wet (ondernemingen die volledig herverzekerd zijn) en in artikel 294 van de Wet (lokale verzekeringsondernemingen) zijn vrijgesteld van alle vormen van
systematische rapportering. Ze moeten echter op eigen initiatief de elementen meedelen die kunnen leiden tot de niet-naleving van de inschrijvingsvoorwaarden (art. 275, § 3, derde lid en art. 299, § 1, derde lid).
De rapporteringen op groepsniveau zijn in theorie overigens ook verplicht voor de in artikel 276 van de Wet bedoelde ondernemingen. Momenteel maakt echter geen enkele onderneming als bedoeld in
artikel 276 deel uit van een verzekeringsgroep. Mocht deze situatie zich voordoen, word! de betrokken onderneming verzocht contact op te nemen met de Bank.
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B.7.

Monitoringplanning van de compliancefunctie

7 april 2020

Jaarlijks

Nee (op eerste verzoek)

Nee (intern document)

I

Ongoing

Ja5

Nee

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja (cf. bijlage 1 van
circulai re 2017/21)

I

Ongoing

Ja

Nee maar = kopie

voor volgend jaar
B.9.

Register van belangrijke of kritieke
activiteiten, functies en operationele taken
die worden uitbesteed

B.10.

Lijst van leningen I kredieten of
borgstellingen ten gunste van !eden van de
raad van bestuur en het directiecomite van
meer dan EUR 100.000

B.11.

Geactualiseerde versie van de statuten

authentieke akte
B.12.

Geactualiseerde lijst van de !eiders en de
verantwoordelijken voor de onafhankelijke

I

Occasion eel

Ja

Ja

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

1 maand na de AV

Jaarlijks

Ja

Ja (cf. circulaire
aandeelhouderschap)

I

Occasionneel

Ja

controlefuncties
B.13.

Verslag van de raad van bestuur over de
beoordeling van de goede werking van de

B.14.

Staat en samenstelling van het kapitaal -

compliancefunctie
Jaarlijkse kennisgeving
B.15.

Wijziging van de staat en de samenstelling
van het kapitaal - Occasionele kennisgeving

Overige documenten:

5

Ja (cf. circulaire
aandeelhouderschao)

Bijwerken indien er wijzigingen warden aangebracht in de versie die via eCorporate is ingediend.
NBB_2019_22 - 3 september 2019
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F.2.

Jaarlijks verslag van de raad van bestuur aan
de alqemene verqaderinq (AV)

2 weken voor de AV

Jaarlijks

Ja

Nee

F.3.

Notulen van de AV

3 weken na de AV

Jaarliiks

Ja

Nee

F.5.

Jaarlijkse verklaring van het directiecomite
over de kwantitatieve en kwalitatieve
periodieke prudentiele rapportering (art. 80, §
5 en 202 Sii-wet)

7 april 2020

Jaarlijks

Ja

Ja

C.1.

Winstdelinqsplan Leven

3 weken voor de AV

Jaarliiks

Ja

Nee

E.1.

Verslag van de witwasverantwoordelijke (voor
de levensverzekeringsactiviteiten)

30juni2020

Jaarlijks

Ja

Nee maar
voorschriften AMwebsite naleven
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Brussel, 3 september 2019

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2019_22
Lijst van verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend door de erkend
commissarissen: Jaar 2020

I. Verslag die moeten worden ingediend door de erkend commissaris
van een verzekerings of herverzekeringsonderneming naar Belgisch
recht
1

1

Date de collecte du reporting

Mise à jour

Com.1.

Bevestiging met betrekking tot de periodieke
staten SII op 30 juni 2020

4 weken na deadline voor de
ondernemingen: 01/09/20202

Jaarlijks

Com.2.

Bevestiging met betrekking tot de periodieke
staten SII op 31 december 2019

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

Com.3.

Verslag aan de gewone algemene
vergadering (GAV)

3 weken vóór de GAV

Jaarlijks

Com.4.

Auditplan

30/09/20203

Jaarlijks

Com.5.

Verslagen aan het auditcomité

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

Com.6.

Omstandig verslag

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

Com.7.

Bijkomende voorafgaande informatie over de
interne controle (Circulaire NBB_2017_20, C,
IX, B, 6, i, ii, iii)

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

Com.8.

Verslag over de beoordeling van de interne
controle

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

Voor de rapportering die moet worden ingediend door de erkend commissaris van een verzekeringsonderneming als bedoeld in
artikel 276 van de wet van 13 maart 2016, wordt de betrokken commissaris verzocht contact op te nemen met de Bank.

2

Een aanpak in twee fases is toegelaten : early warning signal op 01/09/2020 en overdracht van het verslag 2 weken daarna.

3

Deadline vermeld in de circulaire 2019_08 voor de periode ‘jaar 2020’.
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II. Verslagen die moeten worden ingediend door de erkend
commissaris van de entiteit die verantwoordelijk is voor een
verzekerings of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht
4

Com.1.

Bevestiging met betrekking tot de periodieke
staten SII op groepsniveau op 30 juni 2020

4 weken na deadline voor de
ondernemingen: 13/10/2020

Jaarlijks

Com.2.

Bevestiging met betrekking tot de periodieke
staten SII op groepsniveau op
31 december 2019

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 30/06/2020

Jaarlijks

Com.3.

Verslag aan de gewone algemene
vergadering (GAV) van de entiteit die
verantwoordelijk is voor de groep

3 weken vóór de GAV van de
entiteit die verantwoordelijk is voor
de groep

Jaarlijks

Com.4.

Groep Auditplan

30/09/2020

Jaarlijks

Com.5.

Verslagen aan het auditcomité van de entiteit
die verantwoordelijk is voor de groep

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 30/06/2020

Jaarlijks

Com.6.

Groep omstandig verslag

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 30/06/2020

Jaarlijks

Com.7.

Bijkomende voorafgaande informatie over de
interne controle op groepsniveau (Circulaire
NBB_2017_20, C, IX, B, 6, i, ii, iii)

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 30/06/2020

Jaarlijks

Com.8.

Verslag over de beoordeling van de interne
controle op groepsniveau

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 30/06/2020

Jaarlijks

III. Verslagen die moeten worden ingediend door de erkend
commissaris van verzekeringsondernemingen die wegens hun
omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen (art. 276 van
de wet van 13/03/2016)
5

Com.3.

Verslag aan de gewone algemene
vergadering (GAV)

3 weken vóór de GAV

Jaarlijks

Com.8.

Verslag over de beoordeling van de interne
controle

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

Com.9.

Omstandig verslag “Artikel 4 Richtlijn”

6 weken na deadline voor de
ondernemingen: 19/05/2020

Jaarlijks

4

Cf. de definitie van ‘entiteit die verantwoordelijk is voor de groep’ in de overkoepelende governancecirculaire.

5

De ondernemingen als bedoeld in artikel 275 van de Wet (ondernemingen die volledig herverzekerd zijn) en in artikel 294 van de
Wet (lokale verzekeringsondernemingen) zijn vrijgesteld van alle vormen van systematische rapportering. Ze moeten echter op
eigen initiatief de elementen meedelen die kunnen leiden tot de niet-naleving van de inschrijvingsvoorwaarden (art. 275, § 3,
derde lid en art. 299, § 1, derde lid).
De rapporteringen op groepsniveau zijn in theorie overigens ook verplicht voor de in artikel 276 van de Wet bedoelde
ondernemingen. Momenteel maakt echter geen enkele onderneming als bedoeld in artikel 276 deel uit van een
verzekeringsgroep. Mocht deze situatie zich voordoen, wordt de betrokken onderneming verzocht om contact op te nemen met
de Bank.
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