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Wijzigingen in Schema A, Boek I

Toepassingsveld


Kredietinstellingen naar Belgisch recht



Bijkantoren in België van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een
andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte



Bijkantoren in België van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een staat
die geen lid is van de Europese Economische Ruimte

Samenvatting/Doelstelling:
Deze circulaire heeft betrekking op de gevolgen van de invoering van de nieuwe statistische
Verordening (EU) 2021/379 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de
balansposten van kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen
(herschikking) (ECB/2021/2), op de gevolgen van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging
en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende
boeken van het Wetboek van economisch recht, en op enkele verduidelijkingen over de
rapportering van Schema A.

NBB_2021_11 – 1 juni 2021

Circulaire – Blz. 1/9

Geachte mevrouw
Geachte heer
De inwerkingtreding vanaf februari 2022 (voor de referentieperiode januari 2022) van Verordening (EU)
2021/379 van de Europese Centrale Bank (ECB) van 22 januari 2021 betreffende de balansposten van
kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2021/2) vereist
de aanpassing van bepaalde tabellen van aanvullende beschrijving in Boek I van Schema A, teneinde de
Nationale Bank van België in staat te stellen haar statistische verplichtingen ten aanzien van de ECB na te
komen.
De wet van 22 april 2016 tot omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2014/17/EU inzake
kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende
goederen (die van toepassing is op de kredieten die worden aangevraagd vanaf 1 april 2017) heeft de
definitie van de “hypothecaire kredieten” gewijzigd, waardoor deze nu een roerende of een onroerende
bestemming kunnen hebben1. Deze wettelijke wijziging vereist een aanpassing van Boek I van Schema A,
zodat de Bank gepaste statistieken over “kredietverlening voor woningaankoop” kan verstrekken aan de
ECB.
Daarnaast wenst de Bank enkele punten met betrekking tot de Schema A-rapportering toe te lichten.
Rapporteringsmodaliteiten: Hieronder worden de aanpassingen in Schema A verder toegelicht2. Wat
betreft de inwerkingtreding geldt het volgende:


De wijzigingen die worden vermeld in deel I en in de punten 3 t.e.m. 6 van deel II (met uitzondering
van het punt betreffende de verrekening (netting) toegepast op de (reverse) repo-transacties en
het punt betreffende het gebruik van de lijsten van de binnenlandse economische eenheden die
de economische sectoren vormen) van deze circulaire zijn voor het eerst van toepassing voor de
maandelijkse rapportering over de situatie met betrekking tot de referentiemaand januari 2022 en
voor de kwartaalrapportering over de situatie met betrekking tot de referentiemaand maart 2022;



De wijzigingen met betrekking tot de verrekening (netting) toegepast op de (reverse) repotransacties en het gebruik van de lijsten van de binnenlandse economische eenheden die de
economische sectoren vormen die in deel I zijn opgenomen, zullen in werking treden voor de
situatie met betrekking tot de referentiemaand augustus 2021 (samen met de circulaire
NBB_2021_001);



De wijzigingen die worden vermeld in de punten 1 en 2 van deel II en in deel III van deze circulaire
mogen onmiddellijk toegepast worden in de rapportering, maar dienen ten laatste
geimplementeerd te worden in de rapportering over referentiemaand augustus 2021 (samen met
de circulaire NBB_2021_001).

I. Verordening (EU) 2021/379 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de
balansposten van kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen
(herschikking) (ECB/2021/2)
Als gevolg van de herziening van Verordening ECB/2013/33 worden de volgende wijzigingen aangebracht
in de tabellen van aanvullende beschrijving van Schema A (territoriale basis):
1.

nieuwe instrumenten voor de analyse van de monetaire en kredietontwikkelingen en, in het
bijzonder,
1.1 notional cash pool positions – tabellen 02.11, 02.22 en 03.49;

1

2

In de nieuwe wetgeving is een krediet hypothecair als het een onroerende bestemming heeft of als het wordt
gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid, terwijl het volgens de oude wetgeving een onroerende bestemming
moest hebben én moest worden gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid. Een hypothecair krediet kan nu
dus een onroerende of roerende bestemming hebben.
Voor bepaalde punten zijn wijzigingen in de huidige instructies van Schema A noodzakelijk, zoals voorzien in de
tekst onderaan deze circulaire.
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1.2 overdrachten van leningen: harmonisatie van de uitstaande bedragen, stromen en
herwaarderingsaanpassingen – de nieuwe tabellen 02.14, 02.15 en 02.16 vervangen
tabel 02.12;
1.3 hoofdelijke aansprakelijkheden (joint liabilities) – tabel 02.113;
1.4 kredieten voor voorafbetaling aan belastingen – tabel 02.114.
2.

meer gedetailleerde uitsplitsingen van generieke rubrieken van bankbalansen voor een
vollediger begrip van de activiteiten van de banken ten aanzien van de monetaire en financiële
stabiliteit (nieuwe tabel 03.61):
2.1 kapitaal en reserves;
2.2 niet-financiële activa;
2.3 overige vorderingen en verplichtingen.

3.

uitsplitsing “waarvan Verenigd Koninkrijk” binnen de geografische uitsplitsing “Rest van de
wereld”;

4.

meer gedetailleerde uitsplitsing van de oorspronkelijke looptijden van de kredieten (tabel
02.11) met het oog op de afstemming ervan op de statistieken over de rentetarieven (MIR): ≤ 1
jaar, > 1 jaar en ≤ 2 jaar, > 2 jaar en ≤ 5 jaar, > 5 jaar.

Daarnaast werden bepaalde vereisten die overbodig zijn geworden (in het bijzonder omdat deze gegevens
niet meer worden opgevraagd door de ECB) of vereisten die uit andere statistische verzamelingen kunnen
worden afgeleid geschrapt:
1.

waarvan met onderpand in de vorm van onroerend goed (tabel 02.11);

2.

onderscheid tussen “vaste rentevoet” en “variabele rentevoet” voor leningen op termijn > 1 jaar
(tabel 02.11);

3.

marges m.b.t. afgeleide instrumenten (tabellen 01.11, 01.21, 02.11 en 02.22).

4.

tabel 03.41 (Effecten, ander waardepapier en financiële vaste activa : indeling volgens de
sector van de emittent) - deze informatie zal afgeleid worden uit de rapportering
“Effectenholding – SHS”.

Tenslotte twee elementen om de Bank in staat te stellen aan de vereisten uit de Verordening ECB/2021/2
te voldoen:

3
4
5

1.

er is een zekere vorm van “netting” (verrekening) voor bepaalde repo- en reverse repotransacties
toegestaan onder BGAAP, en bijgevolg in de Schema A rapportering. Aangezien deze
verrekening niet in overeenstemming is met de methodologie die ECB hanteert in Verordening
ECB/2021/25, werd er aan het Schema A een bijkomende tabel (03.62) toegevoegd, zodat ook
aan deze ECB vereiste voldaan kan worden zonder de onderliggende boekhoudkundige
bepalingen te moeten wijzigingen. Meer bepaald zal tabel 03.62 het bedrag van de verrekening
“netted amount” die werd toegepast op het niveau van de (reverse) repo’s opvragen ;

2.

banken worden geacht de lijsten van de binnenlandse economische eenheden die de
economische sectoren vormen te gebruiken om hun sectorale uitsplitsing van binnenlandse
tegenpartijen op te maken.

Met het oog op de analyse van de consistentie met AnaCredit.
Met oog op de compliance met de ECB/2021/2 methodologie (en in het bijzonder de definitie van
consumptiekrediet).
Zie met name artikel 8, lid 2, onder c): “reporting agents shall not net deposit liabilities and loans against any other
assets or liabilities.”
NBB_2021_11 – 1 juni 2021

Circulaire – Blz. 3/9

II. Wet van 22 april 2016 tot omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2014/17/EU inzake
kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde
onroerende goederen
Als gevolg van de wet van 22 april 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.

naar aanleiding van de wet van 22 april 2016 werden de verwijzingen naar de wet van 4 augustus
1992 op het hypothecair krediet in de betrokken paragrafen van de instructies in Schema A
aangepast, zoals voorzien in de tekst onderaan deze circulaire;

2.

gezien de definitie van een hypothecair krediet krachtens de wet van 22 april 2016 wenst de Bank
te verduidelijken dat, voor de doeleinden van Schema A, het overbruggingskrediet (of
verbindingskrediet)6 dient te worden verwerkt als een hypothecair krediet en bijgevolg in rubriek
121.5 en haar subrubrieken van Schema A moet worden gerapporteerd;

3.

de uitsplitsing van rubriek 3 van tabel 02.11 (“Niet hypothecaire leningen op afbetaling”) werd
ook aangepast met als doel de voor renovatiedoeleinden bestemde kredieten die niet worden
gewaarborgd door een hypotheek of een vergelijkbare zekerheid afzonderlijk te kunnen
identificeren, waarbij deze worden beschouwd als consumentenkrediet volgens de wet van 22
april 2016 maar moeten worden opgenomen in de kredietverlening voor woningaankoop in het
kader van de Verordening van de ECB;

4.

de indeling van rubriek 4 van tabel 02.11 (“Hypothecaire leningen”) werd aangepast met als
doel de hypothecaire leningen met een roerende bestemming, die in het kader van de
Verordening van de ECB niet in de kredietverlening voor woningaankoop maar in het
consumentenkrediet moeten worden opgenomen, afzonderlijk te kunnen identificeren.

5.

aangezien de structuur van tabel 03.49 grotendeels dezelfde is als die van tabel 02.11 (ten minste
voor het deel over de kredieten), zijn de aanpassingen in deze tabel vergelijkbaar met de
wijzigingen die in tabel 02.11 zijn aangebracht;

6.

de structuur van tabellen 02.14, 02.15 en 02.16 is gebasseerd op dezelfde logica als tabel 02.11,
met als doel:
6.1 de effectiseringen of overdrachten van hypothecaire kredieten met een roerende
bestemming afzonderlijk te kunnen identificeren binnen de hypothecaire kredieten;
6.2 de effectiseringen of overdrachten van voor renovatiedoeleinden bestemde kredieten die
niet worden gewaarborgd door een hypotheek of een vergelijkbare zekerheid, afzonderlijk te
kunnen identificeren binnen de niet-hypothecaire leningen op afbetaling.

III. Andere wijzigingen
De Bank besliste daarnaast om ook enkele andere wijzigingen door te voeren in Schema A, met als doel
de huidige rapporteringsinstructies te verduidelijken.
1. Verwerking van de negatieve interesten in de balans en de resultatenrekeningen
Als gevolg van de aanhoudende lagerenteomgeving is de interestvergoeding voor sommige financiële
instrumenten negatief geworden. Om met deze nieuwe realiteit rekening te houden in Schema A werden
de onderstaande richtlijnen opgesteld:
Voor wat betreft de resultatenrekening moeten:


6

negatieve “renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten” (posten 411.xx) worden opgenomen
als “rentekosten en soortgelijke kosten” in Schema A (post 511.xx). Negatieve “renteopbrengsten
en soortgelijke opbrengsten” worden dus als kosten behandeld.

Met overbruggingskrediet (of verbindingskrediet) wordt bedoeld het krediet om de periode tussen de aan- en
verkoop van een onroerend goed te overbruggen.
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negatieve “rentekosten en soortgelijke kosten” (post 511.xx) mutatis mutandis volgens dezelfde
regeling als voor negatieve “renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten” worden verwerkt.
Negatieve “rentekosten en soortgelijke kosten” worden dus als opbrengsten behandeld.

In het volgende overzicht wordt deze regeling schematisch weergegeven:
RESULTATENREKENING
Positieve interestvergoeding

Te ontvangen

Te betalen

Negatieve interestvergoeding

411.1

511.1

411.21

511.25

411.22

511.25

411.26

511.22

411.27

511.25

411.31

511.31

411.32

511.33

411.41

511.31

411.42

511.33

511.1

411.1

511.21

411.27

511.22

411.26

511.25

411.27

511.31

411.41

511.33

411.42

511.4

415.2

Gelopen of verschuldigde negatieve interesten op financiële instrumenten die in overlopende rekeningen
van de balans worden opgenomen, worden als volgt verwerkt7:


Negatieve over te dragen “rentekosten en soortgelijke kosten” en negatieve verworven
“renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten” dienen respectievelijk in de posten 262 “Over te
dragen opbrengsten” en 261 “Toe te rekenen kosten” opgenomen te worden.



Dezelfde regeling geldt mutatis mutandis voor de negatieve toe te rekenen “rentekosten en
soortgelijke kosten” en de negatieve over te dragen “renteopbrengsten en soortgelijke
opbrengsten”.

In het volgende overzicht wordt deze regeling schematisch weergegeven:
BALANS

Te ontvangen

Te betalen

7

Positieve
interestvergoeding

Negatieve
interestvergoeding

Opbrengsten toe te wijzen aan de huidige
boekhoudperiode

162

261

Opbrengsten toe te wijzen aan de
volgende boekhoudperiode

262

161

Kosten toe te wijzen aan de huidige
boekhoudperiode

261

162

Kosten toe te wijzen aan de volgende
boekhoudperiode

161

262

Er wordt verduidelijkt dat deze verwerkingswijze niet van toepassing is op de instrumenten waarvoor de negatieve
interesten in mindering dienen te worden gebracht van het uitstaande bedrag en dus niet via overlopende
rekeningen worden verwerkt.
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2. Verwerking van gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarproducten
In Schema A dienen enkel de gereglementeerde spaardeposito’s (zoals bedoeld in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 27 augustus 1993) te worden opgenomen in post 221.6 “Gereglementeerde
spaardeposito's”.
Op basis van de instructies in Schema A dienen spaarproducten die niet als “gereglementeerde
spaardeposito’s” worden aanzien (d.w.z. spaarproducten die niet voldoen aan de voorwaarden van
voornoemd koninklijk besluit), afhankelijk van de kenmerken8 van het betrokken product, te worden
opgenomen in een van de volgende posten van Schema A: 221.1 Zichtdeposito’s, 221.2. Op termijn of met
opzegging < 1 maand, 221.3. Op termijn of met opzegging ≥ 1 maand en ≤ 1 jaar, 221.4. Op termijn of met
opzegging > 1 jaar9.
3. Verwerking van wijzigingen in de contractuele voorwaarden met betrekking tot vorderingen en
zekerheden, waaronder moratoria die in België werden toegekend naar aanleiding van de
COVID-19-pandemie
Deze circulaire verduidelijkt dat het economische verlies ten gevolge van deze contractuele wijzigingen
onmiddellijk in de resultatenrekening dient te worden opgenomen. De tekst onderaan deze circulaire neemt
deze verduidelijkingen op in de instructies van Schema A10.
De bijlagen van deze circulaire vervangen de tabellen van aanvullende beschrijving en de
overeenstemmende instructies zoals gepubliceerd in de huidige versie van Schema A.
Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling.
Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
Bijlagen: 2

8

Overdraagbaarheid van de geldmiddelen, de vooropzeg verbonden aan spaarproducten, de vergoeding die wordt
toegekend, tegenpartijen, enz.
9 Deze verduidelijking is in lijn met de bestaande instructies in Hoofdstuk 3, Deel 2 van Schema A, waarbij in rubriek
221.1 ook deposito's voor een eventueel hernieuwbare vaste termijn van ten hoogste 1 werkdag of met vooropzeg
van 1 werkdag kunnen worden opgenomen (met uitzondering van de deposito’s van bijzondere aard bedoeld in
subpost 221.5.) en schulden wegens depositorekeningen (met inbegrip van boekjes) op vaste termijn of met
vooropzeg van meer dan 1 werkdag in de rubrieken 221.1 tot en met 221.4 moeten worden opgenomen.
10 Het gaat hier niet om wijzigingen die worden aangebracht in de voorwaarden in het gebruikelijke kader van
contractuele of in het handelsbeleid vastgestelde herzieningsclausules.
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OVERZICHT MET AANPASSINGEN AAN DE SCHEMA A INSTRUCTIES (ZOALS VOORZIEN IN HET
SCHEMA VOOR DE VENNOOTSCHAPPELIJKE EN TERRITORIALERAPPORTERING - VERSIE
20 MEI 2014)

1.

Verwerking van wijzigingen in de contractuele voorwaarden met betrekking tot vorderingen en
zekerheden, waaronder o.a. moratoria toegekend naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Onder: HOOFDSTUK I ALGEMENE RICHTLIJNEN - DEEL 2: BIJZONDERE TOELICHTINGEN BIJ
SOMMIGE REGELS - § 8 - Verwerking van waardeverminderingen en voorzieningen, het volgende punt (7)
wordt toegevoegd onder (B):
De wijzigingen aan de contractuele voorwaarden van vorderingen en zekerheden worden niet expliciet
gedekt door de regelgeving met betrekking tot de jaarrekening van kredietinstellingen (Koninklijk Besluit
van 23 september 1992). De betreffende wijzigingen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals
bijvoorbeeld een tijdelijke opschorting van betaling of een herschikking van de schuld (of zekerheid). De
genoemde wijzigingen kunnen zowel het gevolg zijn van een heronderhandeling met de schuldenaar als
van externe maatregelen zoals een algemeen moratorium op bepaalde vorderingen. De wijzigingen van de
voorwaarden die plaatsvinden binnen het gebruikelijke kader van de herzieningsclausules voorzien door
het contract of door het commerciële beleid vallen hier niet onder.
In het kader van de Schema A rapportering, wanneer deze bovenstaande wijzigingen resulteren in een
economisch verlies voor de instelling (of zeldzamer een economisch voordeel), moet dit onmiddellijk in de
resultatenrekening worden opgenomen. Deze verwerking dient te gebeuren door op ogenblik van de
contractuele wijziging het verwachte economische resultaat op te nemen in de resultatenrekening, en
tegelijkertijd de brutoboekwaarde van de betrokken vorderingen of zekerheden aan te passen.

2.

Aanpassing van de referenties voor de hypothecaire leningen ten gevolge van de wet van
22 april 201611 & overbruggingskredieten

Onder: HOOFDSTUK III TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE PERIODIEKE BOEKHOUDSTAAT –
DEEL 1: ACTIEF – Vorderingen op Cliënten worden Rubriek 121.5 & sub rubrieken als volgt gewijzigd:
121.5. Hypothecaire leningen
Hier worden ingeschreven, de leningen bedoeld volgens het Wetboek van Economisch Recht, Boek I,
hoofdstuk 5, Art I.9.
“53/1° hypothecair krediet met een onroerende bestemming: de kredietovereenkomst gewaarborgd door
een recht op voor bewoning bestemde onroerende goederen of een hypothecaire zekerheid die bestemd
is voor de financiering van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten en de ermee
verband houdende kosten en belastingen, of de herfinanciering van een dergelijke kredietovereenkomst.
Wordt eveneens beschouwd als een hypothecair krediet met een onroerende bestemming :
a)

de kredietovereenkomst niet gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid bestemd voor de
financiering van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, met uitzondering
van de renovatie van een onroerend goed;

b)

de kredietovereenkomst bestemd voor het verwerven of behouden van een binnenvaartuig zoals
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van 26 maart 2012 betreffende de teboekstelling van
binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het
Wetboek van Koophandel;

11 Wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair

krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.
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53/2° hypothecair krediet met een roerende bestemming : de kredietovereenkomst gewaarborgd door een
recht op voor bewoning bestemde onroerende goederen of een hypothecaire zekerheid die niet bestemd
is voor de financiering van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten en de ermee
verband houdende kosten en belastingen, of de herfinanciering van een dergelijke kredietovereenkomst;
53/3° hypothecair krediet : krediet dat zowel een hypothecair krediet met een roerende als een onroerende
bestemming kan uitmaken
De in het wetboek bedoelde garantiekredieten waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg
wordt toegekend, moeten worden opgenomen in de posten buiten balanstelling.
Ingeval de waarborg voor een hypothecair krediet met een roerende bestemming wijzigt van een onroerend
goed naar een roerend goed is geen re-classificatie van de bedragen onder de rubriek ‘Hypothecaire
Leningen’ (rij 121.5 in het Schema A) naar rubriek ‘Niet-hypothecaire leningen op afbetaling’ (rij 121.4 in
het Schema A) vereist.
121.51, hypothecaire leningen met reconstitutie bij de kredietinstelling
In deze subpost worden opgenomen, de uitstaande vorderingen wegens hypothecaire leningen met
reconstitutie van het geleend kapitaal bij de rapporterende kredietinstelling.
Volgens het Wetboek van Economisch Recht, Boek I, Hoofdstuk 5, Art. I.9, 62° bestaat er
wedersamenstelling van het kapitaal 'wanneer de consument de verbintenis aangaat om, tijdens de looptijd
van de kredietovereenkomst, stortingen te doen die, alhoewel contractueel aangewend voor de
terugbetaling van het kapitaal, niet onmiddellijk een overeenkomstige bevrijding tegenover de kredietgever
meebrengen. Zij komen slechts in mindering van het kapitaal op de tijdstippen en volgens de voorwaarden
die in de overeenkomst of door het WER bepaald worden’.
121.52, hypothecaire leningen met aflossing
In deze subpost worden opgenomen, de uitstaande vorderingen wegens hypothecaire leningen met
aflossing van het geleend kapitaal. Overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht, Boek I,
Hoofdstuk 5, Art. I.9, 61° bestaat er aflossing van kapitaal 'wanneer de consument zich verbindt tijdens de
looptijd van het krediet stortingen te doen die het kapitaal onmiddellijk met de overeenkomstige som
verminderen'.
121.53, Overige hypothecaire leningen
In deze subpost worden de uitstaande vorderingen vermeld wegens hypothecaire leningen van een andere
soort dan deze bedoeld in subposten 121.51 en 121.52. Hier worden onder meer bedoeld hypothecaire
leningen met reconstitutie bij een derde als bedoeld in het Wetboek van Economisch Recht, Boek VII,
Titel 4, Hoofdstuk 2, Art. VII.135 §1, alsook hypothecaire leningen volledig terugbetaalbaar op vervaldag
maar zonder reconstitutie of vervroegd terugbetaalbaar zonder dat enige verplichting van periodiciteit moet
worden geëerbiedigd. Onder deze subpost worden ook overbruggingskredieten12 opgenomen (m.u.v.
overbruggingskredieten voorbestemd voor renovatiedoeleinden die geen onroerend goed als onderpand
hebben deze kredieten dienen te worden opgenomen in rubriek 121.4 - Niet-hypothecaire leningen op
afbetaling).
Verder werd in de Schema A rubriek 221.71 “Reconsitutiefonds” ook de referentie naar de nieuwe
wet aangepast.
Deze subpost bevat de kapitalen die zijn wedersamengesteld in uitvoering van hypothecaire leningen
toegestaan door de rapporterende instelling, met reconstitutie bij haar door middel van andere technieken
dan de in de subpost 221.73 op te nemen wiskundige reserves. Moeten hier o.m. worden opgenomen, de
in het Wetboek van Economisch Recht, Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 2, Art. VII.135 §1 bedoelde
spaarvormen, buiten levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten, alsook de terugbetalingen van

12 Met overbruggingskredieten (of verbintenissenkredieten) wordt bedoeld het krediet om de periode tussen aan- en

verkoop van een onroerend goed te overbruggen.
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kapitaal, welke terugbetalingen niet voor een overeenkomstig bedrag tot onmiddellijke bevrijding van de
kredietnemer leiden.
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