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Circulaire tot omzetting van de EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van
gegevens over grootverdieners overeenkomstig de CRD en de IFD (EBA/GL/2022/08)

Toepassingsveld

Kredietinstellingen, beursvennootschappen, depositobanken, instellingen die ondersteuning verlenen aan
een centrale effectenbewaarinstelling, financiële holdings en gemengde financiële holdings naar Belgisch
recht, Belgische bijkantoren van kredietinstellingen, beursvennootschappen en instellingen die
ondersteuning verlenen aan een centrale effectenbewaarinstelling die niet onder het recht van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren.

Samenvatting/Doelstelling

Deze circulaire zorgt voor de omzetting in het Belgische prudentiële toezichtskader van de EBA-
richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig
Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Deze circulaire zorgt voor de omzetting in het Belgische prudentiële toezichtskader van de richtsnoeren
van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van gegevens over
grootverdieners overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034.

1. Context

Overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU inzake kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive, hierna
“de CRD”) en Richtlijn (EU) 2019/34 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen
(Investment Firms Directive, hierna de “IFD”) moeten de instellingen waaraan deze circulaire gericht is,
aan de NBB informatie verstrekken over het aantal natuurlijke personen in de instelling die een beloning
genieten van 1 miljoen EUR of meer per boekjaar.

De NBB geeft deze informatie door aan de EBA, die er gebruik van maakt om trends op het niveau van
de Europese Economische Ruimte (EER) te vergelijken en ze bekendmaakt op een naar lidstaat van
herkomst geaggregeerde grondslag.

Om het verzamelen van gegevens binnen de EER te stroomlijnen en rekening te houden met de laatste
wijzigingen die Richtlijn (EU) 2019/878 (CRD V) en de IFD op dit gebied hebben ingevoerd, heeft de EBA
haar richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners uit 2014 geactualiseerd aan
de hand van nieuwe richtsnoeren, namelijk EBA/GL/2022/08, die zij op 30 juni 2022 heeft gepubliceerd.
De belangrijkste verandering ten opzichte van 2014 is dat de verplichting om gegevens over
grootverdieners te rapporteren, nu ook geldt voor beursvennootschappen.

De financiële instellingen waaraan deze circulaire is gericht1, moeten de nieuwe richtsnoeren
EBA/GL/2022/08 toepassen en naleven.  Deze richtsnoeren maken integraal deel uit van deze circulaire.

2. Specifieke aandachtspunten

Hieronder volgen enkele specifieke aandachtspunten in verband met de nieuwe richtsnoeren
EBA/GL/2022/08:

- De gegevens over grootverdieners moeten worden gerapporteerd op het hoogste
consolidatieniveau, met inbegrip van alle dochterondernemingen en bijkantoren die in de EER zijn
gevestigd.  Indien de financiële instelling deel uitmaakt van een groep, moet alleen de instelling die
op het hoogste consolidatieniveau in de EER rapporteert, de betrokken gegevens verstrekken aan
de bevoegde toezichthouder die belast is met het geconsolideerd toezicht. Belgische
dochterondernemingen hoeven deze gegevens dus niet te rapporteren indien de
moederonderneming haar zetel in de EER heeft.

- Aangezien er verschillen zijn tussen de beloningsregels van de CRD en de IFD, is er in afzonderlijke
templates voorzien voor kredietinstellingen (en soortgelijke instellingen) en beursvennootschappen.

- Er moet een afzonderlijke rapportering worden verricht voor elke EER-lidstaat waarin de instelling
(via een dochteronderneming of bijkantoor) actief is, en voor elke beloningstranche van 1 miljoen
EUR.

- De rapportering moet in XBRL gebeuren.

1 Deze circulaire is in België van toepassing op depositobanken en instellingen die ondersteuning verlenen aan een
centrale effectenbewaarinstelling, net zoals dat het geval is voor de kredietinstellingen.
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3. Rapportering van de gegevens

De instellingen waaraan deze circulaire is gericht, moeten hun gegevens rapporteren aan de NBB via de
tabel(len) die bij de richtsnoeren EBA/GL/2022/08 zijn gevoegd. Hierbij moeten zij rekening houden met
de vereisten in die richtsnoeren en met de toelichtingen bij de tabellen.

Concreet dienen de gegevens net zoals in de vorige boekjaren te worden verstrekt via de "OneGate"-
toepassing van de NBB. De test- en productieomgevingen zullen beschikbaar zijn vanaf 1 december
2022 (Domein MUN - XBRL rapporteringen: REMUN, REMUN_HE | nbb.be).

De betrokken instellingen worden gevraagd om tijdig – voor de indiendatum van het rapport – via het
NBB Supervision-portaal aan te geven of ze High Earners hebben zoals gedefinieerd in de EBA
richtsnoeren zodat het rapport in OneGate kan worden opgesteld.

4. Frequentie en deadline

De gegevens over grootverdieners worden jaarlijks verzameld.  De nieuwe templates moeten voor het
eerst aan de NBB worden gerapporteerd voor het jaar 2022, en dit vóór 15 juni 2023. In de volgende
jaren moet de rapportering telkens op dezelfde datum plaatsvinden.

5. Overige informatie

Voor meer informatie zij verwezen naar de bijgevoegde richtsnoeren EBA/GL/2022/08, die integraal deel
uitmaken van deze circulaire.

Deze circulaire vervangt met onmiddellijke ingang circulaire NBB_2014_08.

Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van
uw instelling.

Hoogachtend,

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlage - Richtsnoeren EBA/GL/2022/08 van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van gegevens over
grootverdieners overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034

https://www.nbb.be/nl/statistieken/onegate-aangiften/documentatie/domein-mun-xbrl-rapporteringen-remun-remunhe

