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Wijziging van het Schema A, Boek I

Toepassingsveld

 Kredietinstellingen naar Belgisch recht.

 In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een
andere lidstaat / EER ressorteren

 In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een derde
land ressorteren

Samenvatting/Doelstelling

Deze circulaire strekt tot wijziging van Schema A, boek I, als gevolg van nieuwe statistische
rapporteringsverplichtingen vanwege de Bank voor Internationale Betalingen, en enkele
wijzigingen die de Nationale Bank van België wenst door te voeren om de rapportering van het
Schema A te vereenvoudigen.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Als gevolg van de nieuwe statistische vereisten van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) heeft de
Nationale Bank van België (de Bank) enkele tabellen van aanvullende beschrijving van het Schema A,
boek I gewijzigd teneinde in staat te zijn om haar internationale statistische verplichtingen na te komen.
Daarnaast wenst de Bank van deze gelegenheid gebruik te maken om enkele rapporteringsmodaliteiten
van het Schema A te wijzigingen ten einde de rapportering van het Schema te vereenvoudigen.

Deze circulaire, samen met haar bijlagen, wijzigt de huidige versie van het Schema A, boek I. In de
volgende delen van de circulaire zullen de specifieke wijzigingen, evenals hun respectievelijke
invoeringstermijnen worden toegelicht.
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1. Wijzigingen aan het Schema A ten gevolge van de nieuwe statistische vereisten van de Bank
voor Internationale Betalingen (BIB)

De volgende tabellen en hun instructies worden aangepast:

 Tabel 43.03: Uitsplitsing van de schuldvorderingen en verbintenissen per land;
 Tabel 43.33: Schuldvorderingen en verbintenissen op of tegenover de moedermaatschappij,

bijkantoren, dochter- en zustermaatschappijen;
 Tabel 43.80: Spreiding van activa en schulden per land.

De rapporteringsfrequentie van deze tabellen blijft ongewijzigd. De rapporteringstermijn binnen
dewelke de rapportering uiterlijk dient te zijn ingediend, blijft eveneens ongewijzigd behalve voor de tabel
43.80 op geconsolideerde basis waar ze wordt teruggebracht van 2,5 maanden tot 60 kalenderdagen. De
aangepaste rapportering zal starten vanaf de referentiedatum ultimo augustus 2021 voor de tabellen 43.03
en 43.33 en vanaf de referentiedatum ultimo september 2021 voor de tabel 43.80.

2. Andere wijzigingen

De Bank beslist daarnaast om ook enkele wijzigingen aan het Schema A door te voeren met het oog om
de rapportering te vereenvoudigen, meer bepaald:

 De rapporteringsfrequentie voor tabel 03.30. De tabel zal vanaf begin 2021 op kwartaal basis
worden gerapporteerd (in plaats van met een maandelijkse rapporteringsfrequentie). De eerste
referentieperiode zal dus eind maart 2021 zijn. Voor de referentieperiode januari 2021 wordt geen
maandelijkse rapportage meer verwacht. De rapporteringstermijn binnen dewelke de rapportering
uiterlijk dient te zijn ingediend, blijft ongewijzigd.

 Tabel 80.90 komt vanaf referentieperiode juli 2021 te vervallen voor kredietinstellingen
naar Belgisch recht en bijkantoren van EER-instellingen in België: Bijkantoren die onder het
recht van een derde land ressorteren dienen tabel 80.90 wel te blijven invullen.

De bijlagen bij deze circulaire vervangen tabellen van aanvullende beschrijving en de bijhorende instructies
die in de huidige versie van het Schema A werden gepubliceerd.

Een kopie van deze mededeling wordt bezorgd aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw
instelling.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlagen: 3


