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Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2021 en de daaropvolgende jaren
moeten worden ingediend via eCorporate

Toeoassinflsveld
Verzekerings- en hen/erzekeringsondernemingen naar Belgisch recht ' (met inbegrip van de ondememingen bedoeld in
artikel 276 van de wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of hen/erzekeringsondernemingen(hierna
"de Toezichtswet Verzekeringen"), maar met uitzondering van de ondernemingen bedoeld in de artikelen 275 - volledig
herverzekerdeondernemingen- en 294 - lokale verzekeringsondernemingen- van de ToezichtswetVerzekeringen);
In Belgiëgevestigdebijkantoren van verzekerings-of herverzekeringsondememingendie ressorteren onder het recht van
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
In Belgiëgevestigdebijkantorenvan verzekerings-ofhen/erzekeringsondernemingendie ressorteren onder hetrechtvan
staten die geen lid zijn van de EER;
Entiteiten die verantwoordelijk zijn^ voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht in de zin van de
artikelen 339, 2° en 343 van de Toezichtswet Verzekeringen;
Erkend commissarissenvan verzekerings- en herverzekeringsondememingennaar Belgisch recht;

Erkend commissarissen van verzekerings- en hen/erzekeringsgroepen naar Belgisch recht^.

Samenvattina/Doelstellina
Deze mededeling legt het tijdschema vast voor de hoofdzakelijk kwalitatieve rapporteringen die

voornoemde ondernemingen in 2021 (voor het boekjaar 2020) en de daaropvolgende jaren moeten
indienen via het eCorporate-platform,

afsook voor de rapporteringen die hun erkend commissarissen

'' Met inbegrip van ondernemingen in "run-off".
En meer bepaald:
verzekerings- of herverzekeringsondernemingennaar Belgisch recht die een deelnemende onderneming in ten
minste éénverzekerings-of hen/erzekeringsondememinguit de EER of uit een derde land zijn;
verzekerings- of heryerzekeringsondernemingen naar Belgisch recht waarvan de moederonderneming een
gemengdeverzekeringsholdingof gemengde financiëleholding uit de EER of uit een derde land is; en
verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings naar Belgisch recht die moederonderneming zijn van een
verzekerings-of he^/erzekeringsondernemingnaar Belgisch recht.

^

D.w. z. de erkend commissaris:
hetzij van de verzekeringsholding naar Belgisch recht wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke
moederondememingis;
hetzij van de gemengde financièleholding naar Belgisch recht wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke
moederonderneming is;

hetzij van de deelnemende verzekerings- of her^erzekeringsonderneming naar Belgisch recht die het hoogst
geptaatst is in de groep wanneerer geen verzekeringsholdingis.
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moeten indienen. Voorts wordt de Inventaris van rapporteringstemplates en -modellen op de website

van de Bank (portaal aangiften en kennisgevingen: https://www. nbb. be/nl/financieeltoezicht/prudentieel-toezicht/Dortaal-aanaiften-en-kennisaevinaen) bijgewerkt.

Geachte mevrouw
Geachte heer

Deze mededeling legt het tijdschema vast voor de rapporteringen die de onder toezicht staande
ondernemingen en hun erkend commissarissen in 2021 (rapporteringen over het boekjaar 2020) en
de daaropvolgende jaren moeten indienen via het beveiligde eCorporate-platform.
Er zijn zeer weinig veranderingen ten opzichte van 2020 (de situatie vôôr de COVID-19-pandemie).

Deze rapportering zal in een later stadium grondiger worden hervormd in het verlengde van de
werkzaamheden ter vereenvoudiging van de rapportering die momenteel worden verricht door
EIOPA4.
De Bank wijst ook op het feit dat haar website (portaal aangiften en kennisgevingen:
httDS://www.nbb. be/nl/financieel-toezicht/Drudentieel-toezichyoortaal-aanaiften-en-kennisaevinaen)
een inventaris bevat van de bestaande raBROrterinastemDlates en -modellen met een link naar het

onderliggende document in Word/Excel. De ondernemingen worden verzocht om die
templates/modellen te gebruiken.
1. 1. "Kwalitatieve" raooorteringen die door de onder het toezicht van de Bank staande
onderneminaen moeten worden inaediend
De "kwalitatieve" rapporteringen die moeten worden ingediend door de onder het toezicht van de

Bank staande ondernemingen, worden vermeld in bijlage 1 van deze mededeling. Deze bijlage
bestaat uit vier onderdelen5:
1) verslagen die ingediend moeten worden door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
naar
Belgisch
recht
en
bijkantoren
in
België
van
verzekeringsen
herverzekeringsondememingen

die ressorteren onder het recht van een derde land;

2) verslagen die ingediend moeten worden door de entiteit die verantwoordelijk is voor een
verzekerings- of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht;
3) verslagen die ingediend moeten worden door de bijkantoren in België van
verzekeringsondememingen

die ressorteren onder het recht van een lidstaat van de EER;

4) verslagen die ingediend moeten worden door de verzekeringsondernemingen die wegens hun
omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen
Verzekeringen).

(artikel 276 van de Toezichtswet

De veranderingen ten opzichte van 2020 zijn beperkt tôt de toevoeging van een nieuwe kwalitatieve
rapportering over de nieuwe regels inzake beloning (rapportering B. 8. Beloning - Identified Staff die
een aanzienlijke variabele beloning ontvangen - "comply or explain"-memorandum) en de publicatie
van een nieuwe template voor rapportering B. 9. "Lijst van belangrijke of kritieke activiteiten, functies
en operationele taken die worden uitbesteed".
Gelet op de spéciale maatregelen die werden genomen na de uitbraak van de COVID-19-pandemie
wordt bovendien opgemerkt dat de situatie met betrekking tôt het Solvency and Financial Condition

Report (SFCR) nu weer normaal is. Niettemin verwacht de Bank dat de impact van de pandemie op
de financiële situatie van de onderneming wordt weerspiegeld in het SFCR 2021.

4 European Insurance and Occupational PensionsAuîhonty
5 Het wettelijk kader voor de prudentiëfe rapportehng door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
aan de Bank is opgenomen in de artikelen 312 tôt 317 van de Toezichtswet Verzekeringen en dat voor de
prudentiële rapportering van de entiteit dieverantwoordelijkis voor een verzekerings-of her/erzekehngsgroep
in de artikelen 422 tôt 430 van de Toezichtswet Verzekehngen.
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1. 2. RaDDOrteringen die moeten worden jngediend door de erkend commissarissen

De "kwalitatieve" rapporteringen die moeten worden ingediend door de erkend commissarissen,

wordenvermeld in bijlage2 van dezemededeling. Dezebijlage bestaat uit drieonderdelen6:
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 2020. Niettemin verwacht de Bank dat de
impact van de COVID-19-pandemie op de financiële situatie van de onderneming correct wordt
weerspiegeld in de rapporteringen van de erkend commissarissen.
1,3. Wiize van indienina

De verantwoordelijkheid voor het beheer en de toegang tôt de informatie die de onderneming/de
erkend commissaris en de Bank via eCorporate uitwisselen, wordt toegekend aan een door de
onderneming/de erkend commissaris aangestelde verantwoordelijke. 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 2021
moeten worden ingediend.
Hoogachtend,

\^\

Pierre WUNSCH
Gouverneur
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Tlm Hermans
Directeur - Secretans

DirectdDr

Biilaoen:

Bijlage 1 : Lij'st van documenten die via eCorporate moeten worden ingediend door de onder toezicht staande
ondernemingen.

Bijlage 2: Lijst van verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend door de erkend commissarissen.

6 Het wettelijk kader voor de prudentiële rapportering door de erkend commissarissen van verzekerings- en
hen/erzekeringsondernemingen aan de Bank is opgenomen in de artikelen 330 tôt 337 van de Toezichtswet
Verzekeringen en dat voor de prudentiële rapportering van de erkend commissahs op groepsniveau in de
artikelen 422 tôt 430 van de Toezichtswet Verzekeringen. Dit kader werd aangevuld met circulaire
NBB_2017_20 overde medewerkingsopdrachtvan de erkend commissarissen.
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