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Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 3 oktober 2022 moeten

warden ingediend via de portaalsite NBB Supervision

Toepassinosveld

- Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht (met inbegrip van de ondernemingen bedoeld in artikel 276

van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hierna

"de Toezichtswet Verzekeringen"), maar met uitzondering van de ondernemingen bedoeld in de artikelen 275 - volledig

herverzekerde ondernemingen - en 294 - lokale verzekeringsondernemingen - van de Toezichtswet Verzekeringen);

- In Belgie gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een

lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);

- In Belgie gevestigde bijkantoren van verzekerings- of hen/erzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van 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 commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht;

- Erkend commissarissen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht .

Samenvatting/Doelstelljng

Deze mededeling legt het tijdschema vast voor de hoofdzakelijk kwalitatieve rapporteringen die
voomoemde ondernemingen in de loop van het vierde trimester 2022 en in hetjaar2023 (en tenzij anders
aangegeven, refererend naar het boekjaar 2022) moeten indienen via de portaalsite NBB Supervision,

a/soo/c voorde rapporteringen die hun erkend commissarissen moeten indienen. Voorts wordt de inventaris

van rapporteringsmodellen (templates) op de website van de Bank (portaal aangiften en kennisgevingen:
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/portaal-aangiften-en-kennisgevingen)

bijgewerkt.

1 Met inbegrip van ondernemingen in "run-off".

^ En meerbepaald:
- verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een deelnemende onderneming in ten minste een

verzekerings- of herverzekeringsonderneming uit de EER of uit sen derde land zijn;
- verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht waarvan de moederonderneming een gemengde

verzekeringsholding of gemengde financiele holding uit de EER of uit een derde land is; en
- verzekeringsholdings ofgemengde financiele holdings naar Belgisch recht die moederonderneming zijn van een verzekerings- of

herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

3 D.w.z. de erkend commissaris:
- hetzij van de verzekeringsholding naar Belgisch recht wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke moederondememing is;
- hetzij van de gemengde financiele holding naar Belgisch recht wanneer deze de voor de groep verantwoordelijke

moederonderneming is;
- hetzij van de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht die het hoogst geplaatst is in de

groep wanneer ergeen verzekeringsholding is.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Deze mededeling legt het tijdschema vast voor de rapporteringen die de onder toezicht staande
ondernemingen en hun erkend commissarissen in de loop van het vierde trimester 2022 en in hetjaar 2023
(rapporteringen over het boekjaar 2022) moeten indienen via de portaalsite NBB Supervision.

Op 28Juni 2022 publiceerde de Bank de Mededeling NBB_2022_14 NBB Supervision Portal waarmee de
ondernemingen werden ingelicht over de lancering van de nieuwe portaalsite "NBB Supervision". Voor de
verzekerings- en herverzekeringssector ging de nieuwe portaalsite van start op 3 oktober 2022. Concreet
betekent dit dat de periodieke verslagen die na deze datum aan de Bank dienen te warden overgemaakt,
ingediend moeten warden via de nieuwe portaalsite en niet meer via eCorporate.

De Bank wijst ook op het feit dat haar website (portaal aangiften en kennisgevingen:
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/portaal-aanc)iften-en-kennisgevinQen) een
inventaris bevat van de bestaande rapporterincismodellen (templates) met een link naar het onderliggende
document in Word/Excel. De ondernemingen warden verzocht om die modellen te gebruiken.

1.1. "Kwalitatieve" rapporterinQen die door de onder het toezicht van de Bank staande onderneminaen
moeten warden inflediend in 2023

De "kwalitatieve" rapporteringen die moeten warden ingediend door de onder het toezicht van de Bank
staande ondernemingen in 2023, warden vermeld in bijlage 1 van deze mededeling. Deze bijlage bestaat

uitvieronderdelen4:
1) verslagen die ingediend moeten warden door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar

Belgisch recht en bijkantoren in Belgie van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die
ressorteren onder het recht van een derde land;

2) verslagen die ingediend moeten warden door de entiteit die verantwoordelijk is voor een verzekerings-
of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht;

3) verslagen die ingediend moeten warden door de bijkantoren in Belgie van verzekeringsondernemingen
die ressorteren onder het recht van een lidstaat van de EER;

4) verslagen die ingediend moeten warden door de verzekeringsondernemingen die wegens hun omvang
aan een bijzondere regeling zijn onderworpen (artikel 276 van de Toezichtswet Verzekeringen).

1.2. Rapporteringen die moeten warden inciediend door de erkend commissarissen

De "kwalitatieve" rapporteringen die moeten warden ingediend door de erkend commissarissen in 2023,

warden vermeld in bijlage 2 van deze mededeling. Deze bijlage bestaat uit drie onderdelen :
1) Verslagen die moeten warden ingediend door de erkend commissaris van een verzekerings- of

herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht;

2) Verslagen die moeten warden ingediend door de erkend commissaris van de entiteit die
verantwoordelijk is voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar Belgisch recht;

3) Verslagen die moeten warden ingediend door de erkend commissaris van verzekeringsondernemingen
die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen (art. 276 van de Toezichtswet
Verzekeringen).

Het wettelijk kader voor de prudentiele rapportering door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen aan de Bank is
opgenomen in de artikelen 31 2 tot 317 van de Toezichtswet Verzekeringen en dat voor de prudentiele rapportering van de entiteit
die verantwoordelijk is voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep in de artikelen 422 tot 430 van de Toezichtswet
Verzekeringen.

5 Het wettelijk kader voor de prudentiele rapportering door de erkend commissarissen van verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen aan de Bank is opgenomen in de artikelen 330 tot 337 van de Toezichtswet Verzekeringen en
dat voor de prudentiele rapportering van de erkend commissaris op groepsniveau in de artikelen 422 tot 430 van de Toezichtswet
Verzekeringen. Dit kader werd aangevuld met circulaire NBB_2017_20 over de medewerkingsopdracht van de erkend
commissanssen.
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1.3. Indiening van de bovenvermelde documenten

De nieuwe portaalsite zal elke instelling een duidelijk beeld geven van de rapporten die de Nationale Bank
verwacht. De instelling zal deze documenten kunnen uploaden via de portaalsite die rechtstreeks toegang
verschaft tot de OneGate-toepassing. De OneGate-toepassing is de toepassing die reeds wordt gebruikt
voor het indienen van gestructureerde documenten.

Voor meer informatie over het NBB Supervision portaal wordt verwezen naar de Mededeling

NBB_2022_14.

Voor meer informatie over de OneGate-toepassing wordt verwezen naar de "Snelle referentiegids" op de
website "Documentatie over OneGate" te vinden via de de volgende link:
https://www.nbb.be/nl/statistieken/oneqate-aanc|iften/documentatie-over-oneQate

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlage 1: Lijst van documenten die via de portaalsite NBB Supervision moeten warden ingediend door
de onder toezicht staande ondernemingen

Bijlage 2: Lijst van verslagen die via de portaalsite NBB Supervision moeten warden ingediend door de
erkend commissarissen
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