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Bijdrage In de werkingskosten van de Nationale Bank van België door de Belgische bijkantoren van
verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte dan België ressorteren
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Deze circulaire betreft de dekking van de bijdrage in de werkingskosten van de Nationale Bank van

België door de Belgische bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een
andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België ressorteren
De gegei/ens cf/e nodig zijn voor de berekening van deze bijdrage moeten vanaf hef boekjaar dat
uiterlijk op 31 december 2018wordt afgesloten, aan de Bank worden meegedeeld via "OneGate".
Geachte mevrouw
Geachte heer

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de
Nationale Bank van België bepaalt dat de Belgische bijkantoren van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België
ressorteren, in deze kosten dienen bij te dragen.
Krachtens artikel 17 van hetzelfde besluit bepaalt de Bank de wijze waarop de bijdragende ondernemingen
de voor de berekening van de bijdragen benodigde gegevens dienen te verstrekken. Vanaf het boekjaar dat
eindigt in 2018 moeten deze gegevens elektronisch worden overgemaakt via de OneGate-applicatie van de
Bank. 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 XMLformaat. Met uitwisselingsprotocol en de documentatie hierover zijn onder de volgende link te vinden:
http://www. nbb. be/onegate.
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De bijdrage wordt berekend op basis van het incasso voor de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in
België (kolommen 01 tôt en met 03 van de bijlage). Er wordt dus geen rekening gehouden met het incasso
voor de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in het buitenland (kolom 04 van de bijlage), noch met het
incasso voor de herverzekeringsvemchtingen (kolom 05 van de bijlage).
De tabellen moeten uiterlijk op 31 december van hetjaar dat volgt op de afsluiting van het boekjaar, dus voor
het eerst uiterlijk op 31 december 2019, zijn ingevuld, op basls van het boekjaar dat uiterlijk op 31 december
2018 wordt afgesloten.

De gerapporteerde bedragen moeten worden uitgedrukt in euro's, afgerond tôt op twee decimalen. De posten
en bedragen die in het bijgevoegde aangiftemodel moeten worden opgenomen, zijn de posten en bedragen
van respectievelijk de gedetailleerde technische rekening niet-leven en de gedetailleerde technische rekening
leven van de resultatenrekening. Voor deze rapportering wordt in kolom 00 (Totaal) alleen de som van de
kolommen 01, 02 en, in voorkomend geval, 03 opgenomen.
Hoogachtend

Pierre VWNSCH
Srneur

Bijlage: Aangiftemodel
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