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uw correspondent:  

Sarah Ndayirukiye 

Tel. +32 2 221 39 43 – Fax +32 2 221 31 04 

sarah.ndayirukiye@nbb.be 

Inlichtingen die verstrekt moeten worden om de toestemming te verkrijgen voor de uitgifte van een 

covered bond of voor een uitgifteprogramma voor covered bonds 

 

De emittent van de covered bonds  

Naam en adres van de kredietinstelling  

Datum waarop de kredietinstelling de algemene toestemming heeft verkregen om covered bonds uit te 

geven  

Bevestiging dat de gegevens die in het algemeen dossier van de kredietinstelling zijn opgenomen, nog 

actueel zijn. Indien er zich een belangrijke wijziging heeft voorgedaan, hierna de recentere gegevens 

verstrekken.  

Identificatie van de covered bond of van het uitgifteprogramma voor covered bonds  

Naam van de covered bond of van het uitgifteprogramma voor covered bonds  

ISIN-code 

Volume van de covered bond of van het uitgifteprogramma voor covered bonds (in EUR)  

Begindatum van de uitgifte  

Vervaldatum van de uitgifte (datum waarop de covered bond wordt afgelost)  

Kan de aflossingsdatum worden gewijzigd ? Zo ja, in welke omstandigheden en op welke voorwaarden ? 

De aflossingsmodaliteiten beschrijven.  

Structuur van de covered bond of van het uitgifteprogramma (eventueel een schematische voorstelling 

bijvoegen). Beschrijving van de personen die betrokken zijn bij het beheer en de administratie van de 

dekkingswaarden en van de uitbestedingsovereenkomsten.  
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Informatie over de dekkingswaarden  

Beschrijving van de dekkingswaarden, met inbegrip van de vervangingswaarden (inlichtingen over het 

type, de aard van de hypothecaire of andere waarborgen, het aantal, het gemiddeld uitstaand bedrag, de 

vervaldatum van de activa, over de aard van de kredietnemers en de plaats waar zij zich bevinden, de 

aard en het voorgenomen volume van de vervangingsactiva, enz.)  

Beschrijving van de oorsprong van de activa (In het bijzonder de oorsprong van die activa vermelden, 

hun geografische diversificatie en de wijze van overdracht aan de uitgevende kredietinstelling).  

Beschrijving van de normen die van toepassing zijn op de dekking van de covered bonds door de 

dekkingswaarden (met inbegrip van de vervangingswaarden en van de dekkingsverrichtingen): 

contractueel vereist niveau en werkelijk of voorgenomen niveau.  

Beschrijving van de follow-up van de prestaties van de dekkingswaarden (situatie van wanbetaling, LTV-

waarden)  

Gedetailleerde beschrijving van de methode voor de waardering van de activa  

Gedetailleerde beschrijving van de normen en van de besluitvormings- en operationele processen die 

bepalen of activa al dan niet worden opgenomen in de dekkingswaarden 

Inlichtingen over de dekkingsverrichtingen (aard van de transacties, rentevoet of wisselkoers, inlichtingen 

over de tegenpartijen, looptijden, bedragen, structuur, gevolgen die de insolvabiliteit van de 

kredietinstelling zou hebben op deze overeenkomsten, enz.)  

Beschrijving van de structuur van de kasstromen die verband houden met de dekkingswaarden en de 

covered bonds en van de onderlinge samenhang tussen die kasstromen (rekening houdend met de 

vervangingswaarden en de dekkingsverrichtingen). Maatregelen die de kredietinstelling neemt of van 

plan is te nemen om de liquiditeitsrisico's te beheren en de liquiditeitsnormen na te leven die opgelegd 

zijn door het besluit van 11 oktober 2012. Indien overwogen wordt liquiditeitslijnen aan te vragen, bedrag 

van de lijnen, duur, contractuele voorwaarden en identificatie van de tegenpartijen.  

Beschrijving van de procedure voor de inschrijving van de activa in het register en van de maatregelen 

die werden genomen om de nauwkeurigheid en de volledigheid van het register te waarborgen.  

Inlichtingen over de surveillant  

Naam en adres van de door de kredietinstelling voorgestelde surveillant  

Er wordt of werd reeds een beroep gedaan op de surveillant in het kader van de uitgifte van covered 

bonds:  

Ja / Nee  

Andere inlichtingen  

Alle relevante bijkomende informatie verstrekken. De bewijsstukken (bijvoorbeeld: prospectus, verslag 

van de erkend commissaris van de kredietinstelling over de beoordeling van de naleving van de 

vereisten) bij dit dossier voegen. 


