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Rapporteringen die moeten worden ingediend door (gemengde) financiële holdings naar Belgisch
recht als gevolg van de wijziging van hun toezichtsregime in de bankwet

Toepassingsveld

Financiële holdings en gemengde financiële holdings naar Belgisch recht en hun erkend commissarissen.

Samenvatting/Doelstelling

Doel van deze mededeling is de financiële holdings en gemengde financiële holdings naar Belgisch recht,
evenals hun erkende commissarissen, te informeren over de rapporteringen die van hen worden
verwacht als gevolg van de wijziging van hun toezichtsregime in de bankwet.

Geachte mevrouw
Geachte heer

Financiële holdings en gemengde financiële holdings naar Belgisch recht zijn sinds enkele jaren
onderworpen aan prudentieel toezicht.

Als gevolg van de omzetting van de CRD 51 in Belgisch recht2 leggen de artikelen 212/1 e.v. van de
bankwet3 aan de in dat artikel bedoelde (gemengde) financiële moederholdings naar Belgisch recht4 de

1  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf
van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en
tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, als gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/878 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot
vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -
bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.

2  Wet van 11 juli 2021 tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2019, van richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van
richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van
het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen.

3   Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen.
4 Dat wil zeggen de Belgische financiële moederholdings, de Belgische gemengde financiële moederholdings, de

Belgische financiële EER-moederholdings en de Belgische gemengde financiële EER moederholdings. Paragraaf
2 van artikel 212/1 van de Bankwet heeft betrekking op financiële intermediaire vennootschappen en bepaalt dat
financiële holdings naar Belgisch recht en gemengde financiële holdings naar Belgisch recht die niet worden
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verplichting op om te worden goedgekeurd.  De bankwet voorziet in de mogelijkheid om te worden
vrijgesteld van deze verplichting mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. Indien deze vrijstelling
wordt verkregen, moet er een entiteit worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de groep, die in de
plaats van de vrijgestelde (gemengde) financiële holding rapporteert. Deze aangewezen entiteit kan
onder bepaalde voorwaarden ook een (gemengde) financiële holding zijn.

Deze mededeling bepaalt welke rapporteringen (gemengde) financiële holdings enerzijds en hun erkend
commissarissen anderzijds moeten verstrekken als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe
wettelijke bepalingen.

1. Goedkeurings- en vrijstellingsregeling

Belgische financiële moederholdings, Belgische gemengde financiële moederholdings, Belgische
financiële moederholdings in de Europese Economische Ruimte (EER) en Belgische gemengde
financiële moederholdings in de EER moeten voortaan worden goedgekeurd. Om deze goedkeuring te
kunnen verkrijgen, moet de groep op geconsolideerde of, in voorkomend geval, gesubconsolideerde
basis, over een passende organisatie beschikken5. De goedkeuringsprocedure is bedoeld om na te gaan
of de (gemengde) financiële holding die verantwoordelijk is voor de groep of subgroep over de nodige
middelen beschikt om rechtstreeks verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor het garanderen van
de naleving door de groep en haar entiteiten van de wettelijke en reglementaire bepalingen die op
geconsolideerde of gesubconsolideerde basis van toepassing zijn.

Als zij voldoet aan een aantal strenge voorwaarden, die voornamelijk verband houden met het niet
ingrijpen in de bedrijfsvoering van dochterondernemingen die kredietinstellingen of financiële instellingen
zijn, kan een (gemengde) financiële holding worden vrijgesteld van de verplichting om te worden
goedgekeurd. In dat geval moet een dochterkredietinstelling of een goedgekeurde intermediaire
(gemengde) financiële holding6 permanent worden aangewezen als verantwoordelijke voor het
waarborgen van de naleving op geconsolideerde basis van de verplichtingen die gelden voor de groep en
haar entiteiten. Deze aangewezen entiteit moet hiervoor over de nodige middelen beschikken.

2. Rapporteringen die moeten worden ingediend door (gemengde) financiële holdings

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen.  De
voornoemde vrijstellingsregeling geldt alleen voor de kwalitatieve rapporteringen die aan de
toezichthouder (de Nationale Bank van België of de Europese Centrale Bank) moeten worden bezorgd.

2.1. Kwantitatieve rapporteringen

De kwantitatieve rapporteringen A.1 tot en met A.10 die in bijlage 1 zijn opgenomen, moeten worden
ingediend door alle (gemengde) financiële holdings, ongeacht of ze goedgekeurd zijn of vrijgesteld zijn
van goedkeuring.  Er kan dus niet worden afgeweken van de verplichting tot indiening van een van deze
kwantitatieve rapporteringen.

Wanneer een entiteit is aangewezen die verantwoordelijk is voor de groep of subgroep7, is het echter
toegestaan dat deze entiteit de kwantitatieve rapporteringen indient voor de vrijgestelde (gemengde)
financiële holdings die tot de groep of subgroep behoren.

vermeld in paragraaf 1 goedkeuring moeten verkrijgen wanneer de bepalingen van deze wet of van Verordening
nr. 575/2013 van toepassing zijn op gesubconsolideerde basis.

5  De goedkeuringsvoorwaarden van artikel 212/5 houden nauw verband met de naleving van de governanceregels
bedoeld in de artikelen 168 (voor de voorwaarden 1° en 2°) en 212 (voor de voorwaarden 3° en 4°) van de
bankwet. Dit geldt ook in geval van aanwijzing van een instelling ter vervanging van de vrijgestelde (gemengde)
financiële holding krachtens artikel 212/2, § 1, 3° van de bankwet of in geval van toepassing van artikel 212/7,
§ 1, tweede lid, 4° van diezelfde wet.

6  Omdat deze financiële holding aan het hoofd staat van een subgroep en er een verplichting tot subconsolidatie
geldt.

7  Dit kan een moederkredietinstelling naar Belgisch recht (art. 164, § 2, 2°) zijn, een aangewezen kredietinstelling
naar Belgisch recht (art. 164, § 1, 6°) of een goedgekeurde of aangewezen financiële holding of gemengde
financiële holding naar Belgisch recht (art. 164, § 1, 5° en 7°).
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2.2. Kwalitatieve rapporteringen

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de kwalitatieve rapporteringen die op individueel
niveau moeten worden ingediend door (gemengde) financiële holdings op grond van hun prudentieel
statuut als (gemengde) financiële holding, en de rapporteringen die op het niveau van de groep of
subgroep aan de toezichthouder moeten worden verstrekt.

2.2.1. Kwalitatieve rapporteringen op individueel niveau

De vereisten die op individueel niveau van toepassing zijn voor alle financiële holdings en gemengde
financiële holdings naar Belgisch recht zijn vastgelegd in artikel 212 van de bankwet. Het gaat
voornamelijk om vereisten in verband met governance (toezicht op het aandeelhouderschap, beoordeling
van de geschiktheid van leiders, enz.8)  Er zij opgemerkt dat de rapporteringen over deze vereisten op
individueel niveau moeten worden ingediend door alle (gemengde) financiële holdings naar Belgisch
recht, ongeacht of deze goedgekeurd zijn of vrijgesteld zijn van goedkeuring, dan wel niet aan de
verplichting tot goedkeuring zijn onderworpen.

2.2.2. Kwalitatieve rapporteringen op het niveau van de groep of subgroep

Wat de kwalitatieve rapporteringen op het niveau van de groep of subgroep betreft, staat de
toezichthouder toe dat rapporteringen van dezelfde aard (bijvoorbeeld governancememoranda of
verslagen van de effectieve leiding over de interne controle) als één enkele rapportering worden
ingediend, mits de perimeter van de (sub)consolidatie duidelijk wordt vermeld.  Concreet betekent dit dat
(gemengde) financiële holdings die op grond van artikel 212/2 van de bankwet door de Bank of de ECB
zijn vrijgesteld van goedkeuring, de in bijlage 1 opgenomen rapporteringen B.7 tot en met B.11 niet
hoeven in te dienen op voorwaarde dat deze worden verstrekt door de entiteit die als verantwoordelijke
voor de groep is aangewezen.

3. Rapporteringen die moeten worden ingediend door de erkend commissarissen

Alle goedgekeurde (gemengde) financiële holdings moeten een erkend commissaris aanstellen.  Deze
verplichting geldt niet voor (gemengde) financiële holdings die vrijgesteld zijn van goedkeuring.

In bijlage 2 wordt vermeld welke rapporteringen moeten worden ingediend door de erkend
commissarissen van goedgekeurde (gemengde) financiële holdings.  In die bijlage wordt ook een
onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen. Er zij opgemerkt dat de
oefening van de signaalfunctie zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten kan behandelen.

De erkend commissaris van een goedgekeurde financiële holding of financiële holding die aangewezen is
als verantwoordelijke voor de groep, moet ervoor zorgen dat zijn verslagen de volledige perimeter van de
consolidatie van de betrokken groep en, in voorkomend geval, subgroep, behelzen.  Voor de
kwantitatieve rapporteringen houdt dit in dat er afzonderlijke verslagen moeten worden geleverd, terwijl
de kwalitatieve rapporteringen als één rapportering kunnen worden ingediend, mits de perimeter van de
(sub)consolidatie duidelijk wordt vermeld.

4. Wijze van indiening van de rapporteringen

De in deze mededeling bedoelde rapporteringen moeten via OneGate of NBB Supervision worden
ingediend9. De betrokken instellingen en de erkend commissarissen worden verzocht de nodige
(organisatorische) maatregelen te nemen om te voldoen aan deze nieuwe regeling en aan de vereisten
inzake de (technische) rapportering aan de NBB (of, in voorkomend geval, de ECB).

8  Zie hoofdstuk 5 van het Handboek Governance voor de banksector, dat als bijlage bij mededeling NBB_2022_23
is gevoegd.

9  Voor meer informatie over het portaal NBB Supervision zij verwezen naar mededeling NBB_2022_14 van
28 juni 2022.
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Dit houdt in dat de vrijgestelde entiteit toegangsrechten moet aanwijzen aan de aangewezen entiteit en
aan de revisor(en) van de aangewezen entiteit, zowel in NBB Supervision als in OneGate.

In de praktijk wordt voor NBB Supervision (https://supervision.nbb.be) verwezen naar de instructies in de
FAQ (https://www.nbb.be/nl/faq-supervision-portaal) en meer bepaald naar de rubriek " Hoe kan ik een
nieuwe gebruiker uitnodigen voor het Supervision-portaal?".

Voor OneGate (Domain MBS, REV ) wordt verwezen naar de FAQ
(https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften/faq-onegate) en met name
naar de rubriek " Derde-aangevers".

Voor alle technische vragen en problemen in verband met de functionaliteiten van beide toepassingen
kunt u contact opnemen met helpdesk.supervision@nbb.be voor NBB Supervision en
access.onegate@nbb.be voor OneGate.

/!\ Het is belangrijk om dezelfde login te gebruiken voor zowel NBB Supervision als de OneGate
toepassing, aangezien uw toegangsrechten tot de rapporten (= aangiften) van uw instelling op OneGate
worden geconfigureerd en vervolgens tussen deze twee toepassingen worden gedeeld. Anders ziet u de
rapporten en documenten van uw instelling niet op NBB Supervision (zie rubriek “Hoe inloggen op het
portaal”?).

5. Inwerkingtreding

Deze mededeling is onmiddellijk van toepassing. De in de bijlagen 1 en 2 opgenomen rapporteringen
moeten dus vanaf 1 januari 2023 worden ingediend voor het jaar 2022.

Deze mededeling vervangt de circulaire eCorporate 2009_21 wat betreft alleen de rapporteringen die van
financiële ondernemingen en gemengde financiële ondernemingen worden verwacht.

Deze mededeling wordt toegezonden aan alle financiële holdings en gemengde financiële holdings naar
Belgisch recht en - ter informatie - aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht. Zij is tevens gericht tot
alle erkende revisoren en revisorenskantoren voor de financiële sector.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlagen: 2


