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Rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van COVID-19

Toepassingsveld
· Kredietinstellingen naar Belgisch recht.
· Beursvennootschap naar Belgische recht (met een volstort kapitaal van minstens EUR

730 000)1

· Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gereglementeerde instelling
(hierna "financiële holdings naar Belgisch recht")

· Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een instelling naar buitenlands recht
(hierna "financiële holdings naar buitenlands recht")

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

· In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een
andere lidstaat / EER ressorteren

· In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een derde
land ressorteren

· Dochterondernemingen van Belgische kredietinstellingen die gevestigd zijn in een niet
aan het GTM deelnemende lidstaat of een derde land

· Centrale effectenbewaarinstellingen vergund in België

· Instellingen die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbewaarinstellingen

1 De drempelwaarde met betrekking tot het volstort kapitaal is enkel van toepassing voor de
afwikkelingsrapporteringen.
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Samenvatting
Naar aanleiding van de huidige coronapandemie hebben zowel de Europese Bankenautoriteit
(EBA)2, de Europese Centrale Bank (ECB)3 als de Single Resolution Board (SRB)4 recent enkele
maatregelen aangekondigd om de rapporteringsdruk voor de instellingen gedurende de
coronapandemie te verminderen (zie bijlagen).

Ook de Nationale Bank van België (hierna: “de Bank”) erkent dat de huidige coronapandemie
vele instellingen voor aanzienlijke en uiteenlopende uitdagingen stelt, en wenst via deze
mededeling haar aanpak met betrekking tot de prudentiële, statistische en
afwikkelingsrapportering kenbaar te maken aan de instellingen.

2 EBA Mededeling van 31 maart 2020 “Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-
19”

3 A) ECB statistiek: ECB communication of 15/04/2020 to reporting agents on the collection of statistical information
in the context of COVID-19
B) ECB / SSM: ECB communication of 15/04/2020 on Supervisory reporting measures in the context of the
coronavirus (COVID-19) pandemic

4 Letter to banks under the SRB's remit on potential operational relief measures related to the COVID-19 outbreak –
25th March 2020 (https://srb.europa.eu/en/node/965)

https://srb.europa.eu/en/node/965
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Naar aanleiding van de huidige coronapandemie hebben zowel de EBA, ECB als de SRB recent
maatregelen aangekondigd om de rapporteringsdruk voor de instellingen onder toezicht gedurende deze
periode te verlichten. Ook de Bank, in haar hoedanigheid als nationale bevoegde autoriteit en als nationale
afwikkelingsautoriteit, wenst via deze mededeling haar maatregelen in verband met de rapporteringsdruk
voor de instellingen kenbaar te maken. De instellingen worden verzocht hiervoor het onderstaande
overzicht te raadplegen.

1. Europese rapporteringen

Voor wat betreft de Europese prudentiële en afwikkelingsrapporteringen, publiceerde de EBA op 31
maart 2020 een communicatie rond haar aanpak in het kader van de huidige coronapandemie. De nationale
en Europese autoriteiten worden via deze communicatie verzocht om de instellingen onder hun toezicht
maximaal een bijkomende maand extra tijd te gegeven om bepaalde Europese rapporteringsverplichtingen
in te dienen. Dit uitstel is van toepassing op de rapporten die in de EBA communicatie worden opgelijst en
die tussen de maand maart en mei 2020 moeten worden ingediend.

a) Prudentiële rapporteringen (zoals beschreven in de ITS on supervisory reporting en de ITS on
supervisory benchmarking)5

Binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) publiceerde de ECB onlangs een
verklaring op haar website waarin ze aangeeft de instellingen een bijkomende maand extra tijd te geven
om de Europese rapporteringsverplichtingen, met inbegrip van enkele ECB specifieke rapporteringen zoals
de FINREP solo, in te dienen. Deze regel is van toepassing voor de rapporten die in de periode tussen de
maand maart en mei 2020 moeten worden gerapporteerd.

· Concreet zullen de instellingen die als belangrijk werden aangeduid (de zogenaamde SI’s)
gecontacteerd worden door hun joint supervisory team (JST). De JST zal hen verder informeren
over de te volgen richtlijnen en deadlines.

· Voor de instellingen die binnen het GTM als minder belangrijk werden aangeduid (de
zogenaamde LSIs) en voor de beursvenootschappen besliste de Bank, in haar hoedanigheid als
nationale bevoegde autoriteit, om de LSI’s, conform de vraag van de EBA en de aanpak van de
ECB, een bijkomende maand extra de tijd te geven om de Europese rapporteringsvereisten (met
inbegrip van de ECB rapporteringen, zoals de FINREP Solo rapportering) die tussen de maand
maart en mei 2020 moeten worden ingediend, bij de Bank in te dienen. Dit uitstel is niet van
toepassing op de rapporteringen in het kader van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM).

b) Afwikkelingsrapporteringen

Voor wat betreft het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (GAM), heeft de SRB met haar brief van
25 maart 2020 aan alle CEO’s van de instellingen waarop zij rechtstreeks haar bevoegdheid uitoefent,
meegedeeld dat in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten, zij een flexibele en pragmatische
aanpak zal hanteren, die toelaat om rapporteringen en informatieaanvragen die als minder dringend
worden beschouwd in verband met de 2020 afwikkelingscyclus uit te stellen.

· Voor de SI’s en de grensoverschrijdende LSI’s waarop de SRB rechtstreeks haar
bevoegdheid uitoefent, blijven de indieningsdata van de LDR (Liability Data Report), ALR
(Additional Liability Report) en de trimestriële MREL-rapporteringen, die als essentieel worden

5 Met uitzondering van de rapporteringen in het kader van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Additional
Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), die op hun normale deadlines moeten worden overgemaakt. De informatie
over financieringsplannen mag 2 maanden later worden ingediend.
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beschouwd, ongewijzigd. Deze rapporteringen moesten worden ingediend op 31 maart 2020,
behalve wanneer een expliciet akkoord van de SRB was verkregen. Voor wat betreft de overige
afwikkelingsrapporteringen, de Critical Function Report (CFR), de Financial Market Infrastructures
Report (FMIR) en de Commission Implementing Regulation 2018/1624 (CIR) templates, heeft de
SRB meegedeeld dat ze zal onderzoeken in welke mate een uitstel van de indieningsdatum van
maximaal 1 maand (tot uiterlijk 31 mei 2020) kan worden verleend aan groepen die een aanvraag
indienen bij hun Internal Resolution Team (IRT).

· Voor wat betreft de LSI’s die geen grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen en voor de
beursvennootschappen waarop de Bank, in haar hoedanigheid als nationale
afwikkelingsautoriteit, rechtreeks haar bevoegdheid uitoefent, heeft de Bank beslist dat indien
daar om wordt verzocht door de instelling6, er automatisch een verlenging van de deadline voor
rapportering wordt toegestaan met 1 maand, dus uiterlijk tot 31 mei 2020. In voorkomend geval,
kan er uitstel worden verleend voor de CIR templates, de CFR en FMIR indien daar om wordt
verzocht. In overeenkomst met de EBA communicatie kan er echter geen uitstel worden verleend
voor de tabellen die gegevens bevatten van de passivastructuur. Voor de LDR, de ALR en de
volgende CIR-tabellen (Z 02.00 Liability Structure, Z 03.00 Own funds requirements, Z 04.00
Intragroup financial connectedness en Z 05.02 Major counterparties), blijft de deadline van 30 april
behouden.

Wat betreft de statistische rapporteringen, publiceerde de ECB onlangs een communicatie waarin ze het
belang benadrukt van het tijdig blijven aanleveren van kwaliteitsvolle informatie voor haar monitoring en
het nemen van beleidsbeslissingen. Ze vraagt de nationale centrale banken en de rapporterende
instellingen om hiertoe pragmatische oplossingen uit te werken, rekening houdend met de nationale
specifieke situatie.

2. Nationale rapporteringen

Voor wat betreft de nationale prudentiële rapporteringen houdt ook de Bank, in haar hoedanigheid als
nationale bevoegde autoriteit, rekening met deze uitzonderlijke omstandigheden. Voor de nationale
rapporteringen die in de periode tussen de maand maart en mei 2020 aan de Bank moeten worden
overgemaakt door alle betrokken instellingen7, wenst de Bank de instellingen een bijkomende maand
extra de tijd te geven om de onderstaande rapporteringsvereisten in te dienen:

a) De nationale kwantitatieve prudentiële rapporteringen
· Rapportering door de beursvennootschappen over hun financiële positie, in het kader van circulaire

NBB_2014_14
· Rapportering rond de handelsactiviteiten voor eigen rekening, in het kader van circulaire

NBB_2015_14
· Rapportering rond het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico, in het kader van

circulaire NBB_2019_18 en het bijhorende addendum (meer bepaald tabel 90.30 & de IRRBB
tabel)

b) De diverse nationale kwalitatieve prudentiële rapporteringen (behalve deze die specifiek voor AML
zijn bestemd), tenzij uitdrukkelijk anders aan individuele instellingen door de Bank
gecommuniceerd.

Wat betreft alle andere nationale prudentiële en statistische rapporteringen: bovenstaande regelingen
gelden niet voor alle andere prudentiële en statistische rapporteringen (zoals bijvoorbeeld Schema A, PHL-
enquête8, MIR-enquête, …). De rapporteringsdeadlines voor deze rapporten blijven dus ongewijzigd, tenzij

6 Gelieve hiervoor contact op te nemen met resolutioncell@nbb.be.
7 Dit geldt dus zowel voor LSI als voor de SI (tenzij anders bepaald door de ECB).
8 Voor wat betreft de PHL enquête worden de overgangsmaatregelen voor de rapportering van de nieuwe PHL

tabellen (de zogenaamde “updated PHL-reporting framework” in de PHL guidelines) met 6 maanden verlengd. De
instructies (guidelines) zullen eerstdaags worden aangepast.

mailto:resolutioncell@nbb.be
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hierover uitdrukkelijk anders gecommuniceerd zou worden. De Bank zal, indien zij hierom verzocht wordt
door de rapporterende instelling, een specifieke oplossing voorstellen in geval van problemen, en hierbij
het proportionaliteitsprincipe hanteren. Mochten de instellingen door de huidige coronapandemie
problemen ondervinden met het tijdig indienen van deze andere prudentiële en statistische rapporteringen,
dan kunnen zij hiervoor bilateraal contact opnemen met schemaa@nbb.be.

3. Rapporteringsformaliteiten

In zowel de eCorporate applicatie, als de OneGate applicatie van de Bank blijven de oorspronkelijke
rapporteringsdeadlines weergegeven, en dit om eventuele systeemfouten te vermijden. Thans worden
deze weergegeven rapporteringsdeadlines voor de hierboven beschreven rapporten die tussen maart en
mei door de Bank worden verwacht vervangen door deze mededeling. Gedurende deze periode van uitstel
zullen er door de Bank geen waarschuwingen worden opgestuurd naar de instellingen.

Ondanks de uitgestelde deadlines voor de bovenstaande rapporteringen, vraagt de Bank om deze
rapporteringen – waar mogelijk –zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke deadline aan de Bank over te
maken. Daarnaast worden de instellingen verzocht om ook gedurende deze uitzonderlijke periode de
kwaliteit van de gerapporteerde gegevens zo goed als mogelijk te waarborgen gezien het belang van een
kwaliteitsvolle rapportering voor het prudentieel toezicht en de monitoring van de economische en
financiële ontwikkelingen.

De Bank zal op een later tijdstip, in overeenstemming met een mogelijke beslissing van de EBA en de ECB,
een beslissing nemen in verband met de deadlines voor de rapporteringen vanaf juni 2020.

Een kopie van deze mededeling wordt bezorgd aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw
instelling.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
Voorzitter van het Afwikkelingscollege

Bijlagen 4: Publicaties van de Europese autoriteiten

· Communicatie van de EBA van 31 maart 2020 rond rapportering in de context van COVID-19:
· Communicatie van de ECB van 15 april rond de prudentiële rapportering
· Communicatie van de ECB van 15 april rond de statistische rapportering
· Communicatie van de SRB van 25 maart 2020


