
Model van aangifte voor 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
A. Gegevens van het bijkantoor

Naam van de onderneming

Adres van het Belgisch bijkantoor

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Administratieve code

Administratieve situatie

Munteenheid

B. Activiteiten Niet-Leven (2)

Beschikt over een vergunning / in run-off (l)

Euro (twee decimalen)

Inhoud Code Totaal (4)
Rechtstreekseverzekeringsverrichtingen in België

BOAR
Arbeidsongevallen (wet

van lOapril 1971)
Arbeidsongevallen (wet

van3julil967)

Rechtstreekse

verzekerings-
vemchtingen in het

buitenland

Herverzekerings-
verrichtingen

00=01+02+03 01 02 03 04 05

aa) Uitgegeven premies 710. 11

bb) Wijziging in de nog uit te geven premies
(stijging+/daling-)

710. 12

Eindeboekjaar(+) 710. 121

Begin boekjaar(-) 710. 122

TOTAAL
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C. Activiteiten Leven (3)

Inhoud Code Totaal (4)
Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België

Levé n Wettelijk pensioen

Rechtstreekse

verzekerings-
verrichtingen in het

buitenland

00 = 01 + 02 01 02

aa) Uitgegeven premies 710. 11

bb} Wijziging in de nog uit te geven premies
(stijging+/dating-)

710. 12

Eindeboekjaar(+) 710. 121

Begin boekjaar(-) 710. 122

TOTAAL

D. Toelichting

(1 ) Schrappen wat niet past

(2) De bedragen moeten in principe overeenstemmen met die welke zijn opgenomen in de gedetailleerde technische rekening niet-leven voor het boekjaar dat
uiteriijk op 31 december van het tweede jaar dat aan de gegevensverzameling voorafgaat, wordt afgesloten. Het betreft de algebraïsche som van de premies en
het saldo van de nog uit te geven premies, zonder polis- en bijvoegselkosten, van de activiteitengroep niet-leven.

(3) De bedragen moeten in principe overeenstemmen met die welke zijn opgenomen in de gedetailleerde technische rekening leven voor het boekjaar dat uiterlijk
op 31 december van het tweede jaar dat aan de gegevensverzameling voorafgaat, wordt afgesloten. Het betreft de algebraïsche som van de premies en het
saldo van de nog uit te geven premies, zonder polis- of bijvoegselkosten, van de activiteitengroep leven.

(4) Voor deze rapportering wordt in de kolom Totaal de som opgenomen van de bedragen in de kolommen 01, 02 en, in voorkomend geval, 03.
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