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Bijlage 1 bij de mededeling NBB_2022_30

Overzicht van de rapporteringen die door de (gemengde) financiële holdings moeten worden ingediend

Deze bijlage geeft de algemene situatie weer, en houdt geen rekening met instellingsspecifieke vereisten.
Sommige van de onderstaande rapporteringen kunnen in specifieke gevallen niet van toepassing zijn op
een bepaalde instelling, ook houdt de lijst geen rekening met eventuele bijkomende ad-hoc rapporten die
door de toezichtsteams bij de betrokken instellingen worden opgevraagd.

A. Kwantitatieve rapporteringen

Rapporteringsverplichtingen voor alle instellingen
A.1 COREP/FINREP (geconsolideerde staten)

Zijnde de volgende bijlage bij de EBA ITS on Supervisory Reporting: het eigen
vermogen en eigenvermogensvereisten (COREP sensu stricto - bijlagen I en II),
financiële informatie (FINREP volgens IFRS - bijlagen III tot V), verliezen die
voortvloeien uit leningen die gegarandeerd worden door onroerend goed (bijlagen VI
en VII), grote blootstellingen en concentratierisico (bijlagen VIII en IX), hefboomratio
(bijlagen X en XI), liquiditeit (bijlagen XII en XIII), gegevenspuntmodel (DPM –
bijlage XIV), validatieformules (bijlage XV), lasten op activa (asset encumbrance -
bijlagen XVI en XVII), maatstaven voor het bewaken van de additionele liquiditeit
(ALMM - bijlagen XVIII tot XXIII) en het liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR –
bijlagen XXIV en XXV) en de rapportage om MSI te identificeren (G-SII –
bijlagen XXVI – XXVIII)

Bron: EBA ITS on Supervisory Reporting – Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 van
de Commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen
voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen en tot
intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 (zoals gewijzigd)

A.2 FRTB rapportering
Bron: EBA ITS on FRTB Reporting – Uitvoeringsverordening (EU) 2021/453 van de
Commissie van 15 maart 2021 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de
toepassing van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad
inzake specifieke rapportagevereisten voor marktrisico

A.3 IRRBB rapportering (desgevallend tabel 90.30 voor de LSI’s of de STE IRRBB tabel
voor de SI’s)

Bron: Circulaire NBB_2019_18 van 19 juli 2019 betreffende de richtlijnen inzake gezonde
beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden
renterisico
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A.4 COVID-19-rapportering
Bron: Circulaire NBB_2020_28 van 14 juli 2020 betreffende de richtsnoeren van de
Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking
van risicoposities die onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie op de
COVID-19-crisis.

A.5 FICOD Conglomeraatsrapportering
Bron: Art. 193, § 1 van de Bankwet

A.6 Jaarlijkse en halfjaarlijkse verklaring van de effectieve leiding inzake de
periodieke prudentiële rapportering

Bron: Art. 208 Bankwet + Circulaire NBB_2011_09 van 20 december 2011 over het
verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle

A.7 ICAAP / ILAAP-rapportering
Bron: Art. 94 & 142 Bankwet + Circulaire NBB_2020_035 van 24 augustus 2022 over de
verwachtingen inzake de "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) en
"Internal Liquidity Adequacy Assessment Process" (ILAAP) rapportering

Rapporteringsverplichtingen voor instellingen die voldoen aan de door de toezichthouder
gestelde voorwaarden (zoals bepaald in de onderliggende regelgeving en / of circulaires)

A.8 Supervisory Benchmarking
Bron: EBA ITS on Supervisory Benchmarking – Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070
van de Commissie van 14 september 2016 tot vaststelling van technische
uitvoeringsnormen voor sjablonen, definities en IT-oplossingen die door de instellingen
moeten worden gebruikt bij de rapportage aan de Europese Bankautoriteit en de bevoegde
autoriteiten in overeenstemming met artikel 78, lid 2, van Richtlijn 2013/36/EU van het
Europees Parlement en de Raad (zoals gewijzigd)

A.9. Rapportering over belonging (Benchmarking, High Earners, Gender Pay Gap and
Approved Higher Ratios)

Bron: Bijlage 2 Bankwet en circulaires NBB_2022_28 & 29

A.10 Funding Plans
Bron: Circulaire NBB_2020_42 van 27 oktober 2020 betreffende de EBA-richtsnoeren
betreffende geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen van
kredietinstellingen krachtens aanbeveling A4 van het Europees Comité voor Systeemrisico's
(ECSR).

B. Kwalitatieve rapporteringen

Rapporteringsverplichtingen die op individueel niveau gelden voor alle instellingen

B.1 Gecoördineerde en geactualiseerde versie van de statuten
Eveneens te rapporteren door vrijgestelde (gemengde) financiële holdings

Bron: Art. 212 Bankwet + Circulaire CBFA_2009_21-1 van 20 mei 2009 over eCorporate:
overlegging van kwalitatieve documenten - identificatiefiche - rapporteringsfiche - CSSR-
technische fiche

B.2 Geactualiseerde versie van het organigram
Eveneens te rapporteren door vrijgestelde (gemengde) financiële holdings

Bron: Art. 212 bankwet + NBB Handboek Governance

B.3 Staat en samenstelling van het kapitaal
Eveneens te rapporteren door vrijgestelde (gemengde) financiële holdings

Bron: Art. 212 Bankwet + Circulaire NBB_2017_23 van 14 september 2017 aan de
financiële instellingen over verwervingen, vergrotingen, verkleiningen of overdrachten van
gekwalificeerde deelnemingen

B.4 Wijziging van de staat en samenstelling van het kapitaal
Eveneens te rapporteren door vrijgestelde (gemengde) financiële holdings

Bron: Art. 212 Bankwet + Circulaire NBB_2017_23 van 14 september 2017 aan de
financiële instellingen over verwervingen, vergrotingen, verkleiningen of overdrachten van
gekwalificeerde deelnemingen
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B.5 Interne regels "onverenigbaarheidsregime"
Eveneens te rapporteren door vrijgestelde (gemengde) financiële holdings

Bron: Art. 212 Bankwet + Mededeling NBB_2022_19 van 12 juli 2022 over de uitoefening
van externe functies door de leiders en de verantwoordelijken voor onafhankelijke
controlefuncties van gereglementeerde ondernemingen

B.6 Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Bron: Art. 212 Bankwet

Rapporteringsverplichtingen waaraan op groepsniveau moet worden voldaan wanneer de
goedgekeurde (gemengde) financiële holding verantwoordelijk is voor de groep

B.7 Aanpassingen/wijzigingen aan het governancememorandum op groepsniveau
Bron: Art. 168 & 205 Bankwet +  NBB Handboek Governance

B.8 Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle
op groepsniveau

Bron: Art. 168 & 205 Bankwet + Circulaire NBB_2011_09 van 20 december 2011 over
het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle

B.9 Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle
betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten op groepsniveau (indien van
toepassing)

Bron: Art. 168 & 205 Bankwet + Circulaire NBB_2011_09 van 20 december 2011 over
het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle

B.10 Overzicht van uitbestedingen van belangrijke functies (op groepsniveau)
binnen de groep

Bron: Art. 168 & 205 Bankwet + Circulaire NBB_2019_19 van 19 juli 2019 over de
richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 25 februari 2019 inzake
uitbesteding (EBA/GL/2019/02)

B.11 Overlegging van het complianceverslag op groepsniveau (inclusief AML/CFT-
aspecten op groepsniveau)

Bron: Art. 168 & 205 Bankwet +
 Circulaire NBB_2012_14 van 4 december 2012 over de Compliancefunctie
 Mededeling NBB_2019_29 van 26 november 2019 over de overlegging van de

complianceverslagen


