
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/322 van de Commissie van 10 februari 2016 tot 
wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische 
uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over 

het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 64 van 10 maart 2016) 

—  Bladzijde 2, artikel 1, punten 1 en 2: 

in plaats van:  „1)  Artikel 15 wordt vervangen door: 

„Artikel 15 

Format en frequentie van de rapportage over het liquiditeitsdekkingsvereiste 

1. Om op individuele en geconsolideerde basis informatie te rapporteren over het liquidi
teitsdekkingsvereiste overeenkomstig artikel 415 van Verordening (EU) nr. 575/2013, passen de 
instellingen het volgende toe: 

a)  kredietinstellingen verstrekken de in bijlage XXII gespecificeerde informatie overeenkomstig 
de instructies van bijlage XXIII, met een maandelijkse frequentie; 

b) alle andere dan de onder a) genoemde instellingen verstrekken de in bijlage XII gespecifi
ceerde informatie overeenkomstig de instructies van bijlage XIII, met een maandelijkse 
frequentie. 

2. Bij de in de bijlagen XII en XXII vermelde informatie wordt rekening gehouden met de 
voor de referentiedatum ingediende informatie en met de informatie over de kasstromen van de 
instelling gedurende de volgende dertig kalenderdagen.”. 

2)  De bijlagen XXII en XXIII worden toegevoegd overeenkomstig respectievelijk de bijlagen I en II 
bij deze verordening.”, 

lezen:  „1)  Artikel 15 wordt vervangen door: 

„Artikel 15 

Format en frequentie van de rapportage over het liquiditeitsdekkingsvereiste 

1. Om op individuele en geconsolideerde basis informatie te rapporteren over het liquidi
teitsdekkingsvereiste overeenkomstig artikel 415 van Verordening (EU) nr. 575/2013, passen de 
instellingen het volgende toe: 

a)  kredietinstellingen verstrekken de in bijlage XXIV gespecificeerde informatie overeenkomstig 
de instructies van bijlage XXV, met een maandelijkse frequentie; 

b) alle andere dan de onder a) genoemde instellingen verstrekken de in bijlage XII gespecifi
ceerde informatie overeenkomstig de instructies van bijlage XIII, met een maandelijkse 
frequentie. 

2. Bij de in de bijlagen XII en XXIV vermelde informatie wordt rekening gehouden met de 
voor de referentiedatum ingediende informatie en met de informatie over de kasstromen van de 
instelling gedurende de volgende dertig kalenderdagen.”. 

2)  De bijlagen XXIV en XXV worden toegevoegd overeenkomstig respectievelijk de bijlagen I en II 
bij deze verordening.”. 

—  Bladzijde 4, bijlage I, titel: 

in plaats van:  „BIJLAGE I 

„BIJLAGE XXII””, 

lezen:  „BIJLAGE I 

„BIJLAGE XXIV””.  
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—  Op bladzijde 19, bijlage I, waarin bijlage XXIV wordt ingevoegd, in de tabel, template „C 73.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN”, worden rijen 1140 tot en met 1280 
vervangen door:  

Bedrag 
Marktwaarde 

van verstrekte 
zekerheden 

Waarde overeen
komstig artikel 9 

van verstrekte 
zekerheden 

Standaardri
sicogewicht 

Toepasselijk 
risicoge

wicht 
Uitstroom 

Rij Identifi
catiecode Post 010 020 030 040 050 060 

PRO-MEMORIEPOSTEN 

„1140 2 Retailobligaties met een resterende looptijd van minder dan der
tig dagen       

1150 3 Van de berekening van uitstromen uitgesloten retaildeposito's       

1160 4 Niet-beoordeelde retaildeposito's       

1170 5 Met afhankelijke instromen te verrekenen liquiditeitsuitstromen        

6 Operationele deposito's aangehouden om aanspraak te kunnen 
maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, con
tantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van 
een vaste operationele relatie       

1180 6.1 Verstrekt door kredietinstellingen       

1190 6.2 Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn       

1200 6.3 Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale 
ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen       

1210 6.4 Verstrekt door andere cliënten        

7 Niet-operationele deposito's aangehouden door financiële en an
dere cliënten       

1220 7.1 Verstrekt door kredietinstellingen       

1230 7.2 Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn       

1240 7.3 Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale 
ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen       

1250 7.4 Verstrekt door andere cliënten       
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Bedrag 
Marktwaarde 

van verstrekte 
zekerheden 

Waarde overeen
komstig artikel 9 

van verstrekte 
zekerheden 

Standaardri
sicogewicht 

Toepasselijk 
risicoge

wicht 
Uitstroom 

Rij Identifi
catiecode Post 010 020 030 040 050 060 

1260 8 Financieringsverplichtingen ten aanzien van niet-financiële cli
ënten       

1270 9 Voor derivaten gestorte zekerheden in de vorm van activa van 
niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst 
hoge kwaliteit       

1280 10 Monitoring van effectenfinancieringstransacties        

11 Uitstromen binnen de groep of binnen het institutionele protec
tiestelsel”.        

—  Bladzijde 56, bijlage II, titel: 

in plaats van:  „BIJLAGE II 

„BIJLAGE XXIII””, 

lezen:  „BIJLAGE II 

„BIJLAGE XXV””.  
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