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Project HIVE: digitalisatie van het « fit & proper »-proces
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-

-

-

-
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kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen en instellingen voor
elektronisch geld naar Belgisch recht, en de bijkantoren van voornoemde instellingen in
het buitenland,
in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen, beursvennootschappen,
betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld die geen lid zijn van de
Europese Economische Ruimte,
centrale effectenbewaarinstellingen, instellingen die ondersteuning verlenen aan centrale
effectenbewaarinstellingen, depositobanken naar Belgisch recht, en de bijkantoren van
voornoemde instellingen in het buitenland,
in België gevestigde bijkantoren van instellingen die ondersteuning verlenen aan centrale
effectenbewaarinstellingen en depositobanken, die geen lid zijn van de Europese
Economische Ruimte,
(her)verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en hun bijkantoren in het
buitenland,
in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die ressorteren onder
staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
(gemengde) financiële holdings en verzekeringsholdings.

Samenvatting/Doelstelling




de instellingen te informeren aangaande het door de Nationale Bank van België en de
Europese Centrale Bank ingevoerde digitalisatieproces voor de indiening van de “fit &
proper”-formulieren betreffende aan een geschiktheidsbeoordeling onderworpen
personen;
meer in het algemeen toelichting te verschaffen bij de wijzigingen die zijn aangebracht in
de portaalsite van de Bank die toegang geeft tot de verschillende
kennisgevingsformulieren- en platforms voor de uitwisseling van informatie tussen de
Bank en de instellingen die onder haar toezicht staan. De bijwerking van de tools zal
geleidelijk leiden tot de invoering van één enkel portaal voor alle financiële instellingen.
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Geachte mevrouw
Geachte heer
Zowel de Nationale Bank van België (hierna “de Bank”) als de Europese Centrale Bank (hierna “de ECB”)
hebben besloten om het proces voor de indiening van de standaardformulieren voor aan een
geschiktheidsbeoordeling onderworpen personen (i.e. de zogenaamde “fit & proper”-beoordeling) te
digitaliseren.
Deze mededeling heeft tot doel de financiële instellingen te informeren over dit digitalisatieproces, dat
kadert binnen het project HIVE.
1. Het project HIVE
Dit project strekt ertoe de informaticatools van het financieel toezicht te vernieuwen en de digitalisering uit
te breiden tot alle processen van het prudentieel toezicht. De betrokken instellingen, en in voorkomend
geval hun revisoren, zullen toegang krijgen tot één enkel gebruiksvriendelijk en flexibeler toezichtsportaal
in het licht van de steeds veranderende rapportering, alsook tot een beveiligd platform voor de uitwisseling
van informatie. De gegevensverzamelingstools OneGate, eCorporate en eManex zullen geleidelijk worden
bijgewerkt, geïntegreerd of zelfs vervangen naar aanleiding van deze veranderingen.
2. Digitalisatie van het “fit & proper”-proces voor de instellingen die onder het rechtstreekse
toezicht van de Bank staan
Vanaf 1 maart 2021 moet elke nieuwe aanvraag in verband met “fit & proper” (F&P) worden ingediend bij
de Bank via OneGate. Deze toepassing is beschikbaar via de volgende link: https://onegatecertificate.nbb.be/.
Hieronder vindt u voorbereidende belangrijke informatie over de toegang tot OneGate. Voor meer details
en voor informatie over het gebruik van OneGate in het kader van F&P wordt verwezen naar het document
“Uw Fit-and-Proper aanvragen op OneGate – gebruikershandleiding” op de website van OneGate. Voor
nadere informatie over OneGate in het algemeen kunt u op de website van de toepassing de “quick start
guide” raadplegen: https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/documentatie_nl.html.
Om toegang te krijgen tot de F&P-documenten moet u inloggen op OneGate via een elektronisch certificaat.
De toepassing aanvaardt de certificaten die worden uitgegeven door ISABEL, Globalsign en Quo Vadis.
Indien u reeds een geldige toegang heeft tot OneGate (via een certificaat) volstaat het om een e-mail te
sturen naar access.onegate@nbb.be om te vragen dat het “F&P-domein” wordt toegevoegd aan uw
toegang, met vermelding van het btw-nummer van de betrokken onderneming en uw gebruikersnummer
(“NUIN”-nummer). Daarna kunt u F&P-documenten aanmaken en/of raadplegen.
Om een nieuwe toegang te krijgen tot OneGate gebruikt u ook de link https://onegate-certificate.nbb.be/ en
probeert u in te loggen door uw certificaat te selecteren (let erop dat het goed is geïnstalleerd op uw
computer). Hierna moet u een online registratieformulier invullen en valideren. Dit formulier zal zo snel
mogelijk worden verwerkt door de Bank (meestal binnen enkele werkuren). U zult automatisch een e-mail
ontvangen met daarin vermeld of uw toegangsverzoek wordt aanvaard of geweigerd. Indien uw verzoek
wordt aanvaard, kunt u normaal inloggen op OneGate.
Houd er rekening mee dat elke persoon die toegang heeft tot het F&P-domein van OneGate voor uw
onderneming, alle F&P-documenten die daar aanwezig zijn zal kunnen raadplegen, ongeacht de
kandidaten die bij deze documenten zijn betrokken.
Indien u een technisch probleem ondervindt waardoor u geen toegang heeft tot OneGate (problemen met
de browser, beveiliging, enz.), gelieve contact op te nemen met de Helpdesk van de Bank via het
telefoonnummer (+32) (0)2 221 40 60. Als u toegang heeft tot OneGate maar een probleem ondervindt in
verband met uw toegang (bv. als u uw onderneming(en) of de gewenste documenten in de toepassing niet
kunt raadplegen), gelieve een e-mail te sturen naar access.oneGate@nbb.be.
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3. Digitalisatie van het “fit & proper”-proces voor de instellingen die onder het rechtstreekse
toezicht van de ECB staan
Zoals hoger aangegeven, heeft ook de ECB de digitalisatie van het F&P-proces aangevat. Op
15 december 2020 heeft de ECB aan de top-entiteiten van de instellingen die onder haar rechtstreeks
toezicht vallen een brief gericht waarin toelichting wordt verschaft bij dit digitalisatieproces. Belgische
instellingen onder ECB-toezicht dienen met ingang van 27 januari 2021 voortaan het formulier “nieuwe
benoeming” in te dienen via het IMAS-portaal van de ECB, hetwelk toegankelijk is via de F&P-pagina op
de website van de Bank.
Voor verdere technische vragen betreffende het IMAS-portaal kan men zich wenden tot de ECB.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat het IMAS-portaal van de ECB vandaag enkel beschikbaar is voor
het indienen van het formulier “nieuwe benoeming”. Voor de overige formulieren (i.e. “stopzetting”, “nieuwe
elementen” en “herbenoeming”) dienen de instellingen onder ECB-toezicht eveneens het fit & properportaal van de Bank te gebruiken, conform het bepaalde in punt 2 van deze mededeling.
4. Aanpassing van de beleidsdocumenten
Vooreerst wordt de F&P-pagina op de website van de Bank aangepast als volgt:




de papieren versie van de F&P-formulieren verdwijnt. De instellingen dienen, zodra deze
mededeling in werking treedt, de formulieren steeds en uitsluitend digitaal in te dienen via de
portalen van de Bank of de ECB. Er worden derhalve geen papieren indieningen meer aanvaard;
er wordt een link geplaatst die toegang biedt tot de digitale portalen van de ECB en de Bank.

In een tweede fase zal – bij de eerstvolgende actualisering van het “fit & proper”-handboek van de Bank het hoofdstuk 5 (Standaardformulieren van de NBB) aangepast worden aan de in deze mededeling reeds
verstrekte informatie.
Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw
instelling.
Hoogachtend

Pierre WUNSCH
Gouverneur
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