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Richtsnoeren van de EBA van 16 juli 2014 inzake de Data Collection Exercise Regarding High Earners 
(EBA/GL/2014/07) 
 
Toepassingsveld 

Kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings naar Belgisch recht, de 
Belgische bijkantoren van kredietinstellingen en beursvennootschappen die niet onder het recht van een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren. 

Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire zet de richtsnoeren van de EBA van 16 juli 2014 inzake de Data Collection Exercise 
Regarding High Earners om in het Belgisch prudentieel kader. 
 
Structuur 
 

1. Achtergrond 
2. Specifieke aandachtspunten 
3. Manier waarop de gegevensoverdracht gebeurt 
4. Timing 

 
 
Geachte mevrouw  
Geachte heer 
 

Deze circulaire zet de richtsnoeren van de European Banking Authority (EBA) van 16 juli 2014 inzake de 
Data Collection Exercise Regarding High Earners om in het Belgisch prudentieel kader. Ze omvat, als 
bijlage en in hun geheel, de door de EBA in het Engels uitgewerkte teksten. De bijlage vermeld in deze 
circulaire is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (NBB). 

Een openbare raadpleging over deze richtsnoeren werd door de EBA gelanceerd voor een periode van 
één maand en werd beëindigd op 7 mei 2014. 
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Deze circulaire vervangt met onmiddellijke ingang de circulaire NBB_2012_10 over hetzelfde onderwerp. 
De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de te rapporteren gegevens. 

1. Achtergrond 
 

De richtsnoeren van 16 juli 2014 passen in het kader van de 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 en beleggingsondernemingen, tot wijziging van 
Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (CRD IV), met name 
artikel 75(3) CRD IV. De instellingen dienen aan de NBB informatie te verstrekken over het aantal 
natuurlijke personen per instelling die een beloning genieten van 1 miljoen EUR of meer per boekjaar, in 
beloningstranches van 1 miljoen EUR, met inbegrip van hun taakomschrijving, de bedrijfssector in 
kwestie en de voornaamste elementen van salaris, bonussen, vergoedingen op lange termijn en 
pensioenbijdragen. De NBB geeft deze informatie op geaggregeerde wijze per lidstaat van oorsprong 
door aan de EBA, die deze informatie in een gemeenschappelijk rapportageformaat openbaar maakt. 
 
Teneinde de gegevensverzameling binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te stroomlijnen en 
de vergelijkbaarheid van deze gegevens te bevorderen heeft de EBA richtsnoeren uitgevaardigd. 
 
De door deze circulaire gevatte instellingen dienen de EBA Guidelines On the Data Collection Exercise 
Regarding High Earners toe te passen en na te leven. Deze Guidelines vormen derhalve een integraal 
onderdeel van deze circulaire. Voor de vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen wordt dit document in België naar analogie met de kredietinstellingen en 
beursvennootschappen van toepassing verklaard. 
 
 

2. Specifieke aandachtspunten 
 

 De oefening gebeurt op het hoogste consolidatieniveau, daarin begrepen alle 
dochterondernemingen en bijkantoren die zich in de EER bevinden (art. 2.1). 

 
 Indien de instelling deel uitmaakt van een groep, dient enkel de instelling die op het hoogste EER 

consolidatieniveau rapporteert de betreffende gegevens over te maken aan de bevoegde 
autoriteit die belast is met het toezicht op geconsolideerde basis. Belgische 
dochterondernemingen moeten dus niet rapporteren indien de moederonderneming haar 
zetel in de EER heeft. 

 
 Per lidstaat waarin de instelling actief is (via dochterondernemingen of bijkantoren) dient een 

afzonderlijke rapportering te gebeuren per beloningstranche van 1 miljoen EUR (art. 3.2). 
Instellingen dienen daartoe de tabel(len) in bijlage bij de richtsnoeren over te maken aan de NBB 
(art. 3.1), rekening houdend met de verklarende voetnoten bij de tabel en de voorschriften in 
art. 3.2 tot 3.7 alsook art. 5.3 en 5.4. 

 
 

3. Manier waarop de gegevensoverdracht gebeurt  
 

De elektronische overdracht van de gegevens zal, zoals de vorige jaren, gebeuren via de toepassing 
"OneGate" van de NBB. De test- en productie-omgeving zullen beschikbaar zijn vanaf 
15 september 2014. Ook de documentatie zal vanaf dan terug te vinden zijn op onze website 
http://www.nbb.be/onegate, vervolgens documentatie en tenslotte “Domein MBS - XML rapporteringen: 
BNK, ELMI, IF, MIR, PHL, PI, REMUN, SCHA...”. 
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4. Timing 
 

De eerste rapportering heeft betrekking op prestatiejaar 2013 en dient uiterlijk op 31 oktober 2014 door 
de instellingen aan de NBB overgemaakt te worden. Voor de volgende jaren dient de rapportering telkens 
te gebeuren tegen het einde van juni. 
 

Gelieve te noteren dat aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling een kopie van 
deze brief wordt bezorgd. 

Hoogachtend 

 

 

 

 
Luc Coene 
Gouverneur 
 
 
 
Bijlage : NBB_2014_08-1 / EBA Guidelines On the Data Collection Exercise Regarding High Earners 
 


