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Inlichtingen die verstrekt moeten worden voor het verkrijgen van de algemene toestemming om 

covered bonds uit te geven 

 

Personalia van de contactpersoon voor dit dossier  

Beschrijving van de financiële vooruitzichten van de kredietinstelling, die aantoont dat haar financiële 

gezondheid en haar solvabiliteit voldoende zijn om te garanderen dat de belangen van de andere 

schuldeisers niet in het gedrang komen door de uitgifte van covered bonds.  

Beschrijving van de langetermijnstrategie van de kredietinstelling, in het bijzonder wat betreft de 

liquiditeitspositie, en de plaats die de covered bonds innemen in die strategie. Vermelden welk beleid de 

kredietinstelling voert op het vlak van secured financing en welke limieten zij hanteert inzake de 

inpandgeving van activa.  

Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden in verband met het beheer en de uitgifte van covered 

bonds. De departementen vermelden die verantwoordelijk zijn voor die taken, evenals de 

rapporteringslijnen en de beslissingskanalen.  

Beschrijving van de administratieve en boekhoudkundige organisatie die werd ingevoerd om te 

garanderen dat de dekkingswaarden die een bijzonder vermogen vormen, worden afgescheiden. 

Beschrijving van het beleid inzake het beheer van de risico's verbonden aan de covered bonds (in het 

bijzonder het operationeel risico, het renterisico, het wisselkoersrisico, het kredietrisico, het 

tegenpartijrisico en het liquiditeitsrisico) en van de wijze waarop het departement dat belast is met het 

risicobeheer, betrokken is bij het beheer van die bijzondere risico's.   

Beschrijving van de betrokkenheid van de interne audit bij het proces voor de uitgifte en het beheer van 

de covered bonds (met name de frequentie en de aard van de controles vermelden).  

Beschrijving van de informaticasystemen die beschikbaar zijn om de uitgifte van covered bonds te 

ondersteunen (met name de opstelling en het onderhoud van het register en de volledigheidscontroles). 

Beschrijving van de maatregelen die werden getroffen om de continuïteit van het beheer van de covered 

bonds te garanderen bij insolvabiliteit van de kredietinstelling. 
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Beschrijving van de overeenkomsten voor de uitbesteding van de uitgifte en het beheer van de covered 

bonds.  

Alle relevante bijkomende informatie verstrekken. Bewijsstukken bij dit dossier voegen. 

 


