Nationale Bank van België
Rapportageinstructies betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
Het Directiecomité van de Nationale Bank van België,
Gelet op Verordening (EU) Nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012
betreffende statistieken inzake aangehouden effecten;
Gelet op de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de
externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de
buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944
betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen;
Overwegende als volgt:
Verordening (EU) Nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank voorziet, ter vervulling van de taken
van het Europees Stelsel van Centrale Banken, dat effectsgewijs statistische informatie wordt ingezameld
aangaande door institutionele sectoren uit het eurogebied aangehouden effecten, en aangaande door
ingezetenen van het eurogebied uitgegeven en door institutionele sectoren buiten het eurogebied
aangehouden effecten.
In haar hoedanigheid van nationale centrale bank van het Europees Stelsel van Centrale Banken, komt
het de Nationale Bank van België toe om deze inzameling te verzekeren bij de populatie van
informatieplichtigen gevestigd in België en de aldus ingezamelde informatie over te maken aan de
Europese Centrale Bank volgens een vastgelegde periodiciteit en kalender.
Artikel 3 van Verordening (EU) Nr. 1011/2012 bepaalt dat de gegevens worden gerapporteerd
overeenkomstig de door de nationale centrale banken geformuleerde rapportage-instructies.
Het merendeel van de gegevens die de Nationale Bank van België dient in te zamelen in toepassing van
Verordening (EU) Nr. 1011/2012, maakt reeds het voorwerp uit van bevragingen die periodiek worden
georganiseerd op basis van de wet van 28 februari 2002 met het oog op het opstellen van de
betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België. Sommige categorieën van ingezeten
rechtspersonen dienen evenwel geen bijkomende informatie te rapporteren.
Artikel 4 van de wet van 28 februari 2002 bepaalt dat de Nationale Bank van België de in uitvoering van
deze wet ingezamelde informatie mag aanwenden voor de realisatie van andere statistische
werkzaamheden verricht in het kader van haar opdrachten van openbaar belang, in het bijzonder deze die
betrekking hebben op het Europees Stelsel van Centrale Banken.
Het is bijgevolg mogelijk en zelfs aangewezen (teneinde de administratieve lasten in verband met de
statistische rapportering beperkt te houden) om rapportageprocedures vast te leggen die een operationeel
kader bevatten dat zowel geldt voor de statistieken inzake aangehouden effecten, als voor het opstellen
van de betalingsbalans en de externe vermogenspositie van België.
Besluit:
Artikel 1. - Definities
Voor de toepassing van deze instructies wordt verstaan onder:
- «ingezetene»:
1° elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, hierbij inbegrepen de ambtenaren
van een organisatie naar internationaal of Europees recht, gevestigd in België. Elke persoon die in de
bevolkingsregisters van een gemeente ingeschreven is, wordt geacht daar zijn hoofdverblijfplaats te
hebben;
2° elke natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit die in een Belgische diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging in het buitenland een zending vervult, alsook de familieleden die deel uitmaken van
zijn gezin en die hem vergezellen;
3° elke rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht en alle diensten daarvan in België, alsook de Belgische
diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland;
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4° elke rechtspersoon naar Belgisch privaatrecht, voor de activiteiten van zijn maatschappelijke zetel, van
zijn bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België;
5° elke rechtspersoon naar buitenlands recht, voor de activiteiten van zijn bijkantoren en bedrijfszetels
gevestigd in België;
6° elke natuurlijke persoon die, ofschoon hij zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft of niet in de
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente is ingeschreven, op duurzame wijze een onderneming
uitbaat in België, en dat voor de activiteiten van die onderneming;
- «niet-ingezetene»:
1° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als een ingezetene mag beschouwd worden;
2° elke natuurlijke persoon van buitenlandse nationaliteit die een betrekking uitoefent in een diplomatieke
of consulaire vertegenwoordiging van zijn land die gevestigd is in België, alsook de familieleden die deel
uitmaken van zijn gezin en die hem vergezellen;
3° de organisaties naar internationaal of Europees recht die gevestigd zijn in België;
4° de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die in België gevestigd zijn;
- «ingezeten kredietinstellingen»: elke in België gevestigde kredietinstelling in de zin van artikel 1 van de
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, die een monetaire
financiële instelling is overeenkomstig de verordening (EG) 25/2009 van 19 december 2008 met
betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen;
- «ingezeten verzekeringsonderneming»: elke in België gevestigde onderneming in de hoedanigheid van
verzekeringsonderneming en opgenomen in de lijst gepubliceerd overeenkomstig het laatste lid van
artikel 4 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- «ingezeten bijkantoor van een EER-verzekeringsonderneming»: elk in België gevestigd bijkantoor van
een verzekeringsonderneming die valt onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte en die is opgenomen in de lijst gepubliceerd overeenkomstig artikel 66 van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- «ingezeten herverzekeringsonderneming»: elke in België gevestigde onderneming die een
herverzekeringsonderneming is in de zin van artikel 91bis, 3° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen;
- «ingezeten beursvennootschap»: elke in België gevestigde onderneming opgenomen in de lijst
gepubliceerd overeenkomstig artikel 53, tweede lid, a) van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen;
- «ingezeten vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies»: elke in België gevestigde
onderneming opgenomen in de lijst gepubliceerd overeenkomstig artikel 53, tweede lid, b) van de wet
van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;
- «ingezeten instelling voor bedrijfspensioenvoorziening»: elke in België gevestigde rechtspersoon
opgenomen in de lijst gepubliceerd overeenkomstig artikel 59 van de wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
- «ingezeten instelling voor belegging»:
1° elke instelling voor collectieve belegging naar Belgisch recht en die onderworpen is aan de bepalingen
van deel II, boek II van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer
van beleggingsportefeuilles;
2° elke in België gevestigde rechtspersoon die vastgoedcertificaten uitgeeft in de zin van artikel 5, §4 van
de wet 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;
- «reglement "A"»: het reglement "A" betreffende de statistische verplichtingen van de ingezeten
kredietinstellingen aangaande de betalingsbalans genomen door het Directiecomité van de Nationale
Bank van België op 22 december 2009, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit houdende
goedkeuring van 8 januari 2010;
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- «reglement "G"»: het reglement "G" betreffende de enquêtes over de tegoeden en de verbintenissen in
roerende waarden van ingezeten rechtspersonen andere dan de kredietinstellingen genomen door het
Directiecomité van de Nationale Bank van België op 22 december 2009, opgenomen als bijlage bij het
ministerieel besluit houdende goedkeuring van 8 januari 2010.
Art. 2. - Mee te delen informatie door de verzekeringsondernemingen, de bijkantoren van een EERverzekeringsonderneming, de herverzekeringsondernemingen, de instellingenen voor bedrijfspensioenvoorziening, de instelling voor belegging en de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies
Door volledig te beantwoorden binnen de voorgeschreven termijnen en vormen op de hun betreffende
enquêtes voorzien in het reglement "G", vervullen de verzekeringsondernemingen, de bijkantoren van een
EER-verzekeringsonderneming, de herverzekeringsondernemingen, de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening, de instellingen voor belegging en de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies hun statistische verplichtingen met betrekking tot hun houderschap
van effecten voortvloeiend uit Verordening (EU) Nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17
oktober 2012.
Art. 3. - Mee te delen informatie door de kredietinstellingen
Voor het vervullen van hun statistische verplichtingen met betrekking tot hun houderschap van effecten
voortvloeiend uit Verordening (EU) Nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012,
- antwoorden de kredietinstellingen volledig en binnen de voorgeschreven termijnen en vormen op de
enquêtes voorzien in artikel 6 van het reglement "A";
- delen de kredietinstellingen de economische sector van de bewaargever en zijn land van verblijf mee
voor alle roerende waarden die ze aanhouden voor rekening van niet-ingezetenen.
Deze informatie wordt meegedeeld door middel van:
- tabellen voorzien in artikel 6 van het reglement "A" waarvan die van de reeks 05.90 tot 05.92
aangepast zijn om een meer gedetailleerde aanduiding van de economische sector van de
bewaargever weer te geven;
- tabellen 05.98 en 05.99 waarvan de inhoud is toegevoegd als bijlage.
De gegevens op te nemen in de tabellen 05.98 en 05.99 moeten enkel meegedeeld worden door de
kredietinstellingen waarvoor het totaalbedrag van roerende waarden aangehouden voor rekening van nietingezetenen 10 miljard EUR heeft bereikt aan het einde van een referentiejaar.
In dergelijk geval moeten deze gegevens meegedeeld worden voor alle kwartalen die volgen.
Art. 4. - Mee te delen informatie door de beursvennootschappen
Voor het vervullen van hun statistische verplichtingen met betrekking tot hun houderschap van effecten
voortvloeiend uit Verordening (EU) Nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012,
- antwoorden de beursvennootschappen volledig en binnen de voorgeschreven termijnen en vormen op
de enquêtes voorzien in artikelen 2, f) en 3.6. van het reglement "G";
- delen de beursvennootschappen de economische sector van de bewaargever en zijn land van verblijf
mee voor alle roerende waarden die ze aanhouden voor rekening van niet-ingezetenen.
Deze informatie wordt meegedeeld door middel van:
- tabellen voorzien in artikel 5 van het reglement "G" waarvan die van de reeks 05.90 tot 05.92
aangepast zijn om een meer gedetailleerde aanduiding van de economische sector van de
bewaargever weer te geven;
- tabellen 05.98 en 05.99 waarvan de inhoud is toegevoegd als bijlage.
De gegevens op te nemen in de tabellen 05.98 en 05.99 moeten enkel meegedeeld worden door de
beursvennootschappen waarvoor het totaalbedrag van roerende waarden aangehouden voor rekening van
niet-ingezetenen 10 miljard EUR heeft bereikt aan het einde van een referentiejaar.
In dergelijk geval moeten deze gegevens meegedeeld worden voor alle kwartalen die volgen.
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Art. 5. - Termijn en wijze waarop de informatie moet worden bezorgd
De antwoorden op de enquêtes moeten aan de Nationale Bank van België worden bezorgd uiterlijk
- de elfde werkdag na de aangifteperiode voor de maandelijkse enquêtes;
- de vijfentwintigste kalenderdag na de aangifteperiode voor de andere enquêtes.
Alle gegevens moeten elektronisch worden overgemaakt met behulp van de toepassing die de Nationale
Bank van België heeft geïnstalleerd om statistische of prudentiële gegevens beveiligd te verzenden.
Art. 6. - Bewaringstermijn van de gegevens
De aangifteplichtige personen bewaren de gegevens waarop ze zich hebben gebaseerd voor het
bezorgen van de vereiste informatie aan de Nationale Bank van België gedurende een periode van
vierentwintig maanden. Die termijn gaat in vanaf de datum waarop de antwoorden op de enquêtes aan de
Nationale Bank van België worden verstrekt.
Brussel, 22 mei 2013.

L. COENE,
Gouverneur.
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Rapportageinstructies - Bijlage

Inhoud van te gebruiken tabellen voor
de gegevensverzameling van de roerende waarden

Tabel 05.98:

Schuldbewijzen toevertrouwd door niet-ingezetenen (uitsplitsing per land)

Kolom

Inhoud

01
10
11
15
40
50
70
71
90
98

Identificatie van de positie
Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
Identificatie van de gebruikte codering
Benaming van het effect
Muntcode (ISO 4217 code)
Nominale waarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
Identificatie van het type marktwaarde
Economische sector van de bewaargever
Land van verblijf van de bewaargever (ISO 3166 code)

Tabel 05.99:

Beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van instellingen voor collectieve
belegging toevertrouwd door niet-ingezetenen (uitsplitsing per land)

Kolom

Inhoud

01
10
11
15
25
40
70
71
90
98

Identificatie van de positie
Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
Identificatie van de gebruikte codering
Benaming van het effect
Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
Muntcode (ISO 4217 code)
Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
Identificatie van het type marktwaarde
Economische sector van de bewaargever
Land van verblijf van de bewaargever (ISO 3166 code)

________________

