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Hoofdstuk 1 : Gezonde beheerpraktijken inzake het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden 
renterisico 

 
Afdeling 1 : Inleiding 
 
1.1. Overeenkomstig artikel XII.2 van het reglement licht de CBFA met dit hoofdstuk de 
beginselen en criteria toe waarop ze zich baseert in haar toezicht- en evaluatieproces met 
betrekking tot het beheer en de dekking van het renterisico verbonden aan de niet-
handelsactiviteiten (hierna “renterisico in het banking book”) van een instelling. 
 
Ingevolge artikel XII.2, § 2, e) van het reglement wordt de CBFA in dit verband geacht 
maatregelen te treffen indien, in de veronderstelling van een plotse en onverwachte 
rentebeweging, een instelling geconfronteerd wordt met een vermindering aan economische 
waarde ten belope van meer dan 20% van haar eigen vermogen. 
 
 
1.2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de kredietinstellingen naar Belgisch recht, de Belgische 
bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder een andere lidstaat van de EER ressorteren, de 
vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen, en de financiële holdings.  Zij worden hierna als “de instellingen” aangeduid. 
 
De hier vermelde beginselen en criteria voor het toezicht- en evaluatieproces gelden in principe 
zowel op geconsolideerde als op vennootschappelijke basis. 
 
 
1.3. De rapporteringsverplichtingen zoals beschreven in afdeling 5 en bijgevoegd in bijlage 1.1 
(rapporteringstabel 90.30) en bijlage 1.2 (toelichting bij rapporteringstabel 90.30) zijn van 
toepassing voor de instellingen bedoeld onder punt 1.2, tenzij indien de omvang van hun banking 
book de minimis is zoals gedefinieerd in afdeling 3 van dit hoofdstuk, en zijn op geconsolideerde 
basis. 
 
 
1.4. Het toezicht- en evaluatieproces van de CBFA heeft oog voor zowel kwalitatieve 
(adequaatheid van het risicobeheer van de instelling; cf. afdeling 2) als kwantitatieve (omvang van 
het daadwerkelijk gelopen risico; cf. afdeling 3) bekommernissen inzake het renterisico in het 
banking book. 
 
De beoordeling van de beginselen en criteria voor beide bekommernissen kan leiden tot de 
vaststelling dat een instelling als een outlier moet worden beschouwd, en kan derhalve eventueel 
aanleiding geven tot prudentiële actie (afdeling 4). 
 
 
1.5. In de context van dit hoofdstuk en de eraan gerelateerde rapporteringsverplichtingen 
worden de hiernavolgende definities gehanteerd. 
 
Het “renterisico” is de huidige en toekomstige blootstelling van de winstgevendheid en het 
vermogen van een instelling aan ongunstige rentebewegingen. 
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Het “banking book” is het geheel van de rentende vermogensbestanddelen van de instelling die 
niet tot de handelsportefeuille behoren.  Voor de definitie van de handelsportefeuille wordt 
verwezen naar titel I, hoofdstuk 3, afdeling I van het reglement.  Niet-rentende 
vermogensbestanddelen (daarbij inbegrepen de niet-rentende elementen van het reglementair 
eigen vermogen van de instelling) maken geen deel uit van het banking book.  Eventuele 
rentende elementen van het reglementair eigen vermogen van de instelling maken wel deel uit 
van het banking book.  Rentende elementen van de handelsportefeuille behoren niet tot het 
banking book. 
 
De “economische waarde” van het banking book is de algebraïsche som van de tegen de geldende 
marktrente en over hun rentelooptijd verdisconteerde verwachte cashflows van de 
vermogensbestanddelen van het banking book. 
 
Het “renteresultaat” is het verschil tussen rente-opbrengsten en rentekosten.  Voor instellingen 
die de IFRS-normen volgen, dient het begrip renteresultaat evenwel ruimer te worden 
gehanteerd, zodat ook de wijzigingen in de reële waarde die via de resultatenrekening worden 
verwerkt, in rekening worden genomen. 
 
 
Afdeling 2 : Kwalitatieve beoordeling 
 
2.1. Bij haar toezicht op en evaluatie van de adequaatheid van het risicobeheer, zal de CBFA 
voornamelijk toezien op de naleving van de beginselen van het document van het Committee of 
European Banking Supervisors (CEBS) getiteld “Technical aspects of the management of interest 
rate risk arising from non-trading activities under the supervisory review process, 3 October 
2006” en van het document van het Baselcomité getiteld “Principles for the Management and 
Supervision of Interest Rate Risk, July 2004” waarnaar het CEBS-document uitdrukkelijk verwijst. 
 
De toetsing zal als uitgangspunt rekening houden met de verwachting dat het risicobeheer van 
elke instelling aangepast moet zijn aan de aard, de omvang en de complexiteit van de ondernomen 
activiteit en de gelopen risico’s, d.i. het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel. 
 
De toetsing kan eventueel tot de conclusie leiden dat de instelling als een “kwalitatieve outlier” 
moet worden beschouwd, in die zin dat zijn risicobeheer betekenisvolle tekortkomingen 
vertoont. 
 
 
2.2. Naleving van de beginselen van bovenvermelde internationale documenten betekent 
onder meer dat de instelling bij de organisatie en uitvoering van haar renterisicobeheer in het 
banking book oog heeft voor : 
 

 de betrokkenheid van het hoogste bestuursorgaan bij het vastleggen van de strategieën en 
bij de goedkeuring van alle belangrijke beleidslijnen, alsook bij het effectief toezicht op de 
implementatie ervan; 

 
 het invoeren van passende beleidslijnen en procedures door de effectieve leiding (in 

voorkomend geval het directiecomité) voor de identificatie, de meting, de bewaking en de 
beheersing van de risico’s; 
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 de aanwezigheid van de nodige functiescheidingen teneinde mogelijke belangenconflicten 
te vermijden; 

 
 in voorkomend geval, een aanpak op geconsolideerde en op vennootschappelijke basis; 

 
 een omvattende aanpak die rekening houdt met alle mogelijke bronnen van het 

renterisico; 
 

 het renterisico verbonden aan eventuele nieuwe producten en activiteiten; 
 

 het opleggen van interne begrenzingsystemen (bv. interne limieten) in verhouding tot de 
draagkracht van de instelling; 

 
 het in rekening nemen van eventuele stressscenario’s (aanzienlijke renteschommelingen; 

wijzigingen in veronderstelde correlaties; wijzigingen in cliëntengedrag; …); 
 

 passende systemen van interne informatiedoorstroming en rapportering; 
 

 een passend intern controlesysteem. 
 
 
2.3. Van de instelling wordt verwacht dat ze in staat is om, aan de hand van interne 
berekeningsmethodes die aangepast zijn aan de aard, de omvang en de complexiteit van haar 
activiteiten en de eraan verbonden risico’s, zowel de vermogens- als inkomstengevoeligheid van 
haar banking book in te schatten ten aanzien van verschillende veronderstelde rentebewegingen. 
 
De instelling beschikt over weloverwogen, robuuste en gedocumenteerde oplossingen in verband 
met de wijze waarop ze, in haar interne berekeningsmethodes, een aangepaste behandeling geeft 
voor onder meer de hiernavolgende kwesties : 
 

 de afbakening van het banking book; 
 

 de concrete invulling van de begrippen “vermogensgevoeligheid” en 
“inkomstengevoeligheid”; 

 
 de keuze van de gehanteerde rentecurves (risicovrij, andere, …); 

 
 de keuze van de verschillende veronderstelde rentescenario’s; 

 
 de keuze van de concreet toegepaste verdisconteringsrentevoeten voor de verschillende 

producten, binnen die scenario’s; 
 

 de behandeling van zogenaamde gedragsbepaalde posten (posten met onzekere rente-
aanpassingsdatum, zoals spaar- en zichtdeposito’s, …); 

 
 de behandeling van verrichtingen met optioneel karakter (zowel specifieke 

optiecontracten als zogenaamde embedded options); 
 

 de eventuele niet-lineaire impact van verschillende rentescenario’s; 
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 de problematiek van het renterisico in verschillende munten; 
 

 de behandeling van toegezegde verrichtingen (bv. toegezegde hypothecaire kredieten die 
nog niet uitbetaald werden); 

 
 de problematiek van het renterisico verbonden aan eventuele vervroegde terugbetalingen 

(ook in effectiseringsverrichtingen); 
 

 de impact van renteschommelingen op fee generating business; 
 

 enz. 
 
Bij het vastleggen van de verschillende rentescenario’s en van haar berekeningsmethodes houdt 
de instelling rekening met elementen zoals : 
 

 het ogenblik waarop de rentewijziging verondersteld wordt in te gaan (onmiddellijk, 
gespreid over de tijd, …); 

 
 de omvang van de rentewijziging; 

 
 parallelle en niet-parallelle rentewijzigingen (wijzigingen in helling en/of vorm van de 

yield curve); 
 

 het zogenaamde basisrisico (mogelijke veranderingen tussen rentevoeten in verschillende 
markten); 

 
 rentebewegingen in verschillende munten; 

 
 dynamische aspecten (simulaties inzake gedrag van het cliënteel, …); 

 
 enz. 

 
De CBFA verwacht dat elke instelling bij het uitstippelen van haar beleid minstens aandacht zal 
hebben besteed aan alle bovenvermelde kwesties en elementen, en er een geargumenteerd en 
gedocumenteerd standpunt over zal hebben vastgelegd dat aangepast is aan de specifieke 
omstandigheden van de instelling, rekening houdend met bovenvermeld 
proportionaliteitsbeginsel. 
 
 
2.4. De CBFA verwacht in beginsel dat het renterisico in het banking book door de instelling 
zowel op geconsolideerde als op vennootschappelijke basis beheerd wordt. 
 
In de context van het renterisico in het banking book betekent een aanpak op geconsolideerde 
basis onder meer dat een instelling die moederonderneming is van een groep zicht dient te 
hebben op de omvang van het totale renterisico in het banking book van de groep als geheel, 
alsook op de plaats (moederonderneming, individuele dochterondernemingen) waar die risico’s 
zich binnen de groep bevinden. 
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De wijze waarop het “geconsolideerd” renterisico in het banking book van de groep als geheel 
wordt gemeten kan uitgaan van daadwerkelijk “boekhoudkundig geconsolideerde” basisgegevens 
waarop vervolgens een interne meetmethodiek wordt toegepast, maar kan eventueel ook de vorm 
aannemen van één of andere “aggregatie” van interne meetresultaten bekomen voor 
deelentiteiten van de groep. 
 
De CBFA houdt, bij de toetsing van het renterisicobeheer van instellingen die deel uitmaken van 
een groep aan de beginselen van dit hoofdstuk, eveneens rekening met de groepsdimensie waarin 
het renterisicobeheer zich situeert.  Het feit dat het renterisicobeheer van een instelling is 
gebaseerd op het renterisicobeheer van de groep neemt niet weg dat de betrokken instelling op 
haar niveau passende beheerspraktijken dient te ontwikkelen. 
 
 
2.5. Ten behoeve van de kwantitatieve outlierbenadering (zie afdeling 3) moet een instelling 
die onderworpen is aan de rapporteringsverplichtingen van afdeling 5 bovendien in staat zijn, de 
vermogens- en inkomstengevoeligheid van het banking book in termen van economische waarde 
en in termen van renteresultaat te berekenen en te rapporteren aan de CBFA, op basis van 
uniform door de CBFA opgelegde veronderstelde rentebewegingen en hypothesen inzake 
behandeling van sommige gedragsbepaalde posten. 
 
 
Afdeling 3 : Kwantitatieve beoordeling 
 
De CBFA moduleert haar prudentiële aanpak op basis van een indeling der instellingen 
naargelang de omvang van hun banking book de minimis of relevant is.  Onder de instellingen 
met relevant banking book wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen instellingen met matig 
of aanzienlijk renterisico in het banking book. 
 
 
3.1. “Instellingen met de minimis banking book” zijn instellingen waarvan de omvang van het 
banking book in relatieve en absolute termen de minimis is. 
 
Meer in het bijzonder wordt de omvang van het banking book als de minimis beschouwd, indien 
het totaal van de banking book elementen normaal niet meer bedraagt dan 5% van het totale 
bedrijf van de instelling én gewoonlijk niet meer bedraagt dan 15 miljoen euro.  Deze drempels 
zijn geïnspireerd op de bepalingen van artikel I.9 van het reglement, waarin de minimis drempels 
worden gedefinieerd in verband met de omvang van de handelsportefeuille. 
 
 
3.2. “Instellingen met relevant banking book” zijn alle instellingen die niet beantwoorden aan 
de definitie van instellingen met de minimis banking book. 
 
“Instellingen met aanzienlijk renterisico in het banking book” (“kwantitatieve outliers”) zijn 
instellingen met relevant banking book die belangrijke renterisicoposities innemen ten aanzien 
van hun financiële draagkracht. 
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Meer in het bijzonder worden overeenkomstig artikel XII.2, § 2, e), van het reglement als 
kwantitatieve outliers beschouwd, instellingen met renterisico in het banking book die, in de 
veronderstelling van een gestandaardiseerde rentebeweging, geconfronteerd worden met een 
vermindering van de economische waarde van het banking book ten belope van meer dan 20% 
van het eigen vermogen zoals bepaald in artikelen II.1 en II.2 van het reglement. 
 
“Instellingen met matig renterisico in het banking book” zijn instellingen met relevant banking 
book die niet beantwoorden aan de definitie van instellingen met aanzienlijk renterisico in het 
banking book.  In de definitiestructuur vormen ze aldus een restcategorie. 
 
 
Afdeling 4 : Prudentiële actie 
 
4.1. De CBFA is geen voorstander van een al te mechanische toepassing van vooraf 
gedefinieerde interventiemodaliteiten bij overschrijding van vooraf gedefinieerde kwantitatieve 
drempels.  In haar concrete actie wenst zij steeds rekening te kunnen houden met de eigen 
kenmerken van het individuele geval. 
 
De prudentiële actie van de CBFA ten aanzien van kwalitatieve en/of kwantitatieve outliers zal 
dan ook kunnen putten uit een waaier van mogelijkheden, onder meer maatregelen die inspelen 
op : 
 

 een verhoogde waakzaamheid; 
 

 sensibilisering van de effectieve leiding en/of het hoogste bestuursorgaan van de 
instelling; 

 
 het verbeteren van de interne organisatie van het renterisicobeheer; 

 
 het verbeteren van de interne systemen en gebruikte methodieken; 

 
 het verbeteren van de interne controle; 

 
 de omvang van het intern kapitaal zoals bedoeld in artikel XII.1, § 1, van het reglement; 

 
 het opleggen van interne limieten; 

 
 het opleggen van provisioneringen; 

 
 de verplichte afbouw van de risicoposities; 

 
 het aanhouden van een aanvullende reglementaire eigenvermogensmarge zoals bedoeld in 

artikel XII.2, § 1, derde lid, van het reglement. 
 
De aard van te voeren prudentiële actie (en dus de keuze uit één of meer van bovengenoemde 
mogelijkheden) zal onder meer afhangen van : 
 

 de absolute en relatieve omvang van de exposure qua renterisico in het banking book 
(onder verschillende rentescenario’s); 
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 de mogelijke impact van de exposure op het renteresultaat tijdens de eerstkomende jaren; 
 

 de kwaliteit van de interne organisatie van het risicobeheer; 
 

 de kwaliteit van de interne systemen en gebruikte berekeningsmethodes (onder meer 
voor de economische waarde van het banking book); 

 
 de kwaliteit van de interne controle; 

 
 de marktsegmenten waarin de instelling actief is (onder meer het cliëntenprofiel in 

verband met gedragsbepaalde posten); 
 

 de samenhang met andere risicosoorten; 
 

 peer group vergelijking ; evoluties in de tijd ; benchmarking; 
 

 de samenstelling van het reglementair eigen vermogen; 
 

 de omvang van het eventuele overschot aan reglementair eigen vermogen; 
 

 de samenstelling en omvang van  het intern kapitaal toegewezen aan renterisico in het 
banking book; 

 
 de relatie tussen omvang van intern kapitaal en reglementair eigen vermogen; 

 
 de relatie tussen de economische waarde van het banking book en de boekwaarde van het 

banking book; 
 

 het relatief belang van het renteresultaat in de totale winstgevendheid; 
 

 de aangepastheid van de uniforme voor de rapportering door de CBFA opgelegde 
hypothesen inzake gedragsbepaalde posten, aan de concrete karakteristieken van bedoelde 
posten bij de beschouwde individuele instelling; 

 
 de duration van het eigen vermogen; 

 
 de wijze waarop de instelling de muntproblematiek behandelt; 

 
 de lokalisatie, binnen de geledingen van de groep, van voldoende intern kapitaal en 

reglementair eigen vermogen op de plaats waar de risico’s (in casu het renterisico in het 
banking book) effectief worden genomen; 

 
 enz. 

 
In voorkomend geval kan de beoordeling van deze elementen overigens ook de nodige 
geruststellingen aanbrengen die de CBFA tot de conclusie leiden dat, behoudens een verhoogde 
waakzaamheid en/of sensibilisering van de effectieve leiding en/of het hoogste bestuursorgaan van 
de instelling, geen bijkomende prudentiële actie ten aanzien van een kwantitatieve outlier 
noodzakelijk is. 
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4.2. Van alle kwantitatieve outliers wordt alleszins verwacht dat zij, overeenkomstig artikel 
XII.1, § 1, van het reglement, daadwerkelijk voldoende intern kapitaal aanhouden voor het 
renterisico in het banking book. 
 
Het internkapitaalallocatiesysteem dient daarbij oog te hebben voor de mogelijke impact van 
rentebewegingen op zowel het vermogen van de instelling als haar winstgevendheid tijdens de 
eerstkomende jaren.  Het dient tevens aandacht te besteden aan de impact van niet-parallelle 
rentebewegingen. 
 
 
4.3. Binnen de categorie van de kwantitatieve outliers kunnen de ernstigste gevallen de meest 
verregaande van bovenvermelde maatregelen opgelegd krijgen.  In het bijzonder kunnen ze door 
de CBFA verplicht worden te kiezen tussen : 
 

 een afbouw van hun risicoposities, en 
 

 het aanhouden van voldoende reglementair eigen vermogen ter dekking van, 
bijvoorbeeld, het potentieel verlies aan eigen vermogen berekend op basis van de 
gehanteerde gestandaardiseerde rentebeweging. 

 
 
Afdeling 5 : Rapporteringsverplichtingen 
 
5.1. Instellingen met relevant banking book houden een beschrijving en de nodige 
documentatie met betrekking tot de eigen indicatoren die ze intern hanteren en rapporteren voor 
het beheer van het renterisico in het banking book, berekend volgens de intern vastgelegd 
methodes, rentescenario’s en hypothesen, voor enerzijds vermogensgevoeligheid en anderzijds 
inkomstengevoeligheid, ter beschikking van de CBFA. 
 
Ook de periodieke uitkomsten van die indicatoren houden ze ter beschikking van de CBFA. 
 
In voorkomend geval kan de CBFA individuele instellingen verzoeken, die uitkomsten periodiek 
aan haar over te maken buiten de gebruikelijke periodieke rapporteringscircuits om. 
 
 
5.2. Instellingen met relevant banking book zijn onderworpen aan de periodieke 
rapporteringsverplichtingen zoals beschreven in punten 5.2.1 en 5.2.2 en in bijlagen 1.1 
(rapporteringstabel 90.30) en 1.2 (toelichting bij rapporteringstabel 90.30). 
 
De periodieke rapporteringtabel 90.30 bevat enerzijds informatie voor de drempeltoetsing ten 
behoeve van het onderscheid tussen instellingen met matig of aanzienlijk renterisico in het 
banking book (vermogensgevoeligheid op basis van economische waarde) en anderzijds 
aanvullende informatie in verband met de inkomstengevoeligheid op basis van het renteresultaat. 
 
De instellingen volgen voor de berekeningen hun eigen interne methodologie, maar dienen 
daarbij gebruik te maken van door de CBFA opgelegde rentescenario’s en van uniforme 
hypothesen voor gedragsbepaalde posten zoals spaar- en zichtdeposito’s.  Deze uniforme 
veronderstellingen zijn louter bedoeld voor rapporteringsdoeleinden en mogen niet begrepen 
worden als verplicht door de instellingen te hanteren veronderstellingen voor hun eigen intern 
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risicobeheer.  Zo ook wenst de CBFA hiermee geenszins tussen te komen in het beleid van de 
individuele instellingen inzake wederbelegging van bedoelde werkmiddelen in activa met een 
geschikte rente-aanpassingsdatum. 
 
Rapporteringstabel 90.30 wordt opgesteld op geconsolideerde basis.  Dit betekent dat instellingen 
met relevant banking book die onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht van de CBFA, op 
geconsolideerde basis rapporteren, en instellingen met relevant banking book die niet 
onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht van de CBFA, op vennootschappelijke basis 
rapporteren.  Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder een andere lidstaat van 
de EER ressorteren, met relevant banking book, rapporteren op territoriale basis. 
 
Een instelling die rapporteringstabel 90.30 op geconsolideerde basis rapporteert, hoeft de tabel - 
behoudens uitdrukkelijk verzoek van de CBFA - niet op vennootschappelijke basis te rapporteren. 
 
De rapporteringsfrequentie is driemaandelijks. 
 
De berekeningen hebben betrekking op het totaal van de euro en de voor de instelling relevante 
vreemde munten ; de instellingen volgen daarbij op consistente wijze een degelijk onderbouwd en 
gedocumenteerd beleid voor de selectie van de in de berekening op te nemen munten, voor de 
wijze waarop ze posities in verschillende munten optellen, en voor het daarbij eventueel in 
rekening nemen van in het verleden vastgestelde correlaties. 
 
De instellingen volgen op consistente wijze een degelijk onderbouwd en gedocumenteerd beleid 
voor de wijze waarop ze verrichtingen met een optioneel karakter (zowel specifieke 
optiecontracten als zogenaamde embedded options) onder de verschillende scenario’s in de 
berekeningen verwerken. 
 

5.2.1. Vermogensgevoeligheid 
 
De drempeltoetsing ten behoeve van het onderscheid tussen instellingen met matig of aanzienlijk 
renterisico in het banking book gebeurt periodiek op basis van aan de CBFA gerapporteerde 
resultaten van berekeningen van de instellingen zelf met betrekking tot hun 
vermogensgevoeligheid voor rentebewegingen  
 
De instellingen dienen daartoe in staat te zijn informatie te verschaffen over de economische 
waarde van hun banking book berekend volgens hun eigen interne methodologie, maar dienen 
daarbij - ten behoeve van de outlierbenadering van de CBFA - gebruik te maken van opgelegde 
rentescenario’s en van uniforme hypothesen voor gedragsbepaalde posten zoals spaar- en 
zichtdeposito’s. 
 
De berekeningen in verband met de vermogensgevoeligheid in termen van economische waarde 
dienen in het bijzonder te beantwoorden aan volgende desiderata. 
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5.2.1.1. Hypothesen voor gedragsbepaalde posten 
 
Voor de behandeling van de spaardeposito’s en de zichtdeposito’s in euro maken de instellingen 
gebruik van de hiernavolgende opgelegde veronderstellingen inzake rente-aanpassingsdatum : 
 

 rente-ongevoelige zichtdeposito’s (gewone zichtdeposito’s met zeer lage (of zonder) 
rentevergoeding die niet gebonden is aan marktrentebewegingen): rente-aanpassing op 
vijf jaar; 

 
 rentegevoelige zichtdeposito’s (zichtdeposito’s waarvan de rente onmiddellijk en volledig 

mee-evolueert met de marktrentebewegingen): onmiddellijk rente-aanpasbaar; 
 

 semi-rentegevoelige zichtdeposito’s (zichtdeposito’s met een rentevergoeding die 
weliswaar hoger ligt dan de vergoeding voor rente-ongevoelige zichtdeposito’s, maar niet 
onmiddellijk en volledig mee-evolueert met de marktrentebewegingen): rente-aanpassing 
op twee jaar; 

 
 gereglementeerde spaardeposito’s (spaardeposito’s die beantwoorden aan de voorwaarden 

bepaald bij art. 2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992): rente-aanpassing op 
twee jaar. 

 
De CBFA zal deze uniforme veronderstellingen inzake rente-aanpassingsdatum van de 
spaardeposito’s en zichtdeposito’s in euro geregeld aan een kritisch onderzoek onderwerpen en ze 
zo nodig - steeds voor rapporteringsdoeleinden - aanpassen via circulaire. 
 

5.2.1.2. Rentescenario’s 
 
 de berekeningen volgen, naast het scenario van ongewijzigde rentevoeten, zes stress 

scenario’s van onmiddellijk voltrokken gestandaardiseerd veronderstelde parallelle 
rentebewegingen : drie scenario’s van parallelle rentestijging en drie scenario’s van 
parallelle rentedaling; 

 
 de omvang van de gestandaardiseerd veronderstelde parallelle rentebeweging in de 

verschillende scenario’s bedraagt respectievelijk 100, 200, en 300 basispunten; leidt een 
scenario evenwel tot negatieve veronderstelde marktrentevoeten, dan hoeft dat scenario 
niet te worden toegepast. 

 
Naargelang de vigerende rente-omgeving zal, van die drie veronderstelde rentebewegingen, de op 
dat ogenblik meest aangewezen rentebeweging worden gehanteerd in het “outlier”-
detectieproces.  In beginsel wordt het scenario van een rentebeweging van 200 basispunten 
gehanteerd, maar de CBFA kan, rekening houdend met de vigerende rente-omgeving en in het 
bijzonder met de hoogte van de rentevoeten en hun geobserveerde volatiliteit, opteren voor 
hantering van een ander gerapporteerd scenario.  De CBFA zal bij haar keuze onder meer toetsen 
in welke mate het gekozen scenario aansluit bij het 1° en 99° percentiel van geobserveerde 
rentebewegingen met gebruikmaking van minimaal vijf jaren observaties en een houdperiode van 
één jaar.  De CBFA zal daarbij evenwel een voldoende voorzichtigheidsmarge wensen in te 
bouwen om rekening te houden met een eventuele snelle toename van de geobserveerde 
rentevolatiliteit. 
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De resultaten van de twee scenario’s (enerzijds voor rentestijging, anderzijds voor rentedaling) die 
gebruik maken van de aldus gehanteerde rentebeweging zijn determinerend in het outlier-
detectieproces.  Meer in het bijzonder is, van die twee resultaten, datgene met het hoogste 
potentieel verlies aan economische waarde doorslaggevend. 
 
Op basis van de gerapporteerde gegevens kan de CBFA de omvang van de wijzigingen in 
economische waarde berekenen en ze, met het oog op de detectie van eventuele outliers, 
omzetten in percent van het reglementaire eigen vermogen van de instelling.  De CBFA zal tevens 
aanvullende indicatoren kunnen berekenen.  
 
 

5.2.2. Inkomstengevoeligheid 
 
De berekeningen in verband met de inkomstengevoeligheid in termen van renteresultaat dienen 
in het bijzonder te beantwoorden aan volgende desiderata.  
 

5.2.2.1. Hypothesen voor gedragsbepaalde posten 
 
De instelling maakt gebruik van de hiernavolgende hypothesen inzake de rente-aanpassingsdatum 
van gedragsbepaalde posten in euro : 
 

 rente-ongevoelige zichtdeposito’s: rente-aanpassing op vijf jaar; 
 
 rentegevoelige zichtdeposito’s: onmiddellijk rente-aanpasbaar; 

 
 semi-rentegevoelige zichtdeposito’s: rente-aanpassing op zes maanden; 

 
 gereglementeerde spaardeposito’s: rente-aanpassing op zes maanden. 

 
De CBFA zal deze uniforme veronderstellingen inzake rente-aanpassingsdatum van de 
spaardeposito’s en zichtdeposito’s in euro geregeld aan een kritisch onderzoek onderwerpen en ze 
zo nodig - steeds voor rapporteringsdoeleinden - aanpassen via circulaire. 
 

5.2.2.2. Rentescenario’s 
 
 de berekeningen volgen, naast het scenario van ongewijzigde rentevoeten, zes stress 

scenario’s van geleidelijk voltrokken gestandaardiseerd veronderstelde parallelle 
rentebewegingen : drie scenario’s van parallelle rentestijging en drie scenario’s van 
parallelle rentedaling;  

 
 de omvang van de gestandaardiseerd veronderstelde parallelle rentebeweging in de 

verschillende scenario’s bedraagt respectievelijk 100, 200, en 300 basispunten; leidt een 
scenario evenwel tot negatieve veronderstelde marktrentevoeten, dan hoeft dat scenario 
niet te worden toegepast; 

 
 de verschillende scenario’s van parallelle rentebewegingen veronderstellen geleidelijk 

voltrokken rentebewegingen, waarvan één vierde onmiddellijk, één vierde na drie 
maanden, één vierde na zes maanden en één vierde na negen maanden; 
 



 13

 voor de semi-rentegevoelige zichtdeposito’s en de gereglementeerde spaardeposito’s 
baseert de instelling zich op veronderstelde rentebewegingen die slechts 70% bedragen 
van de gestandaardiseerd veronderstelde rentebewegingen. 

 
Op basis van de gerapporteerde gegevens zal de CBFA aanvullende indicatoren kunnen 
berekenen, onder meer in verhouding tot andere rentabiliteitsgegevens van de instelling. 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen : 1.1. : Rapporteringstabel 90.30 
  1.2. : Toelichting bij rapporteringstabel 90.30 
 
 
 

* 
*   * 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 1 
 
Bijlage 1.1. Rapporteringstabel 90.30 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 90.30 : Renterisico in het banking book / Vermogens- en inkomstengevoeligheid onder opgelegde rentescenario's en hypothesen

Vermogens-
gevoeligheid

Effectief  

Economische 
waarde banking 

book

Vorige 12 
maanden

Komende 12 
maanden

Komende 
maanden 13 tot 

24

Komende 
maanden 25 tot 

36
Rentescenario's Code 010 020 030 040 050
1.  Parallelle rentestijging met 300 basispunten 100
2.  Parallelle rentestijging met 200 basispunten 200
3.  Parallelle rentestijging met 100 basispunten 300
4.  Geen beweging 400
5.  Parallelle rentedaling met 100 basispunten 500
6.  Parallelle rentedaling met 200 basispunten 600
7   Parallelle rentedaling met 300 basispunten 700

Renteresultaat

Verwacht 

Inkomstengevoeligheid
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Bijlage 1.2. Toelichting bij rapporteringstabel 90.30 
 
 

RENTERISICO IN HET BANKING BOOK / VERMOGENS- EN INKOMSTENGEVOELIGHEID ONDER 
OPGELEGDE RENTESCENARIO’S EN HYPOTHESEN 

 
 
1. Algemeen 

 
1.1. Rapporteringstabel 90.30 sluit aan bij de circulaires van de CBFA met betrekking 
tot haar toezicht- en evaluatieproces voor het renterisico in het banking book (hoofdstuk 
1 van circulaire PPB-2006-17-CPB en zijn eventuele latere wijzigingen) zoals bepaald in 
het reglement op het eigen vermogen van de instellingen. 
 
De in die circulaires vermelde definities en desiderata zijn van toepassing. 
 
1.2. De tabel wordt gerapporteerd door de kredietinstellingen naar Belgisch recht, de 
Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder een andere lidstaat van de 
EER ressorteren, de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, en de financiële holdings, tenzij indien de omvang van hun 
banking book de minimis is. 
 
De omvang van het banking book wordt als de minimis beschouwd, indien het totaal van 
de banking book elementen normaal niet meer bedraagt dan 5% van het totale bedrijf van 
de instelling én gewoonlijk niet meer bedraagt dan 15 miljoen euro. 
 
1.3. De tabel wordt opgesteld op geconsolideerde basis. 
 
Concreet betekent dit dat kredietinstellingen naar Belgisch recht, vereffeningsinstellingen 
en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, en financiële holdings, die 
onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht van de CBFA, op geconsolideerde basis 
rapporteren (tenzij indien de omvang van hun banking book de minimis is). 
 
Kredietinstellingen naar Belgisch recht alsook vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, die niet onderworpen zijn aan 
geconsolideerd toezicht van de CBFA, rapporteren op vennootschappelijke basis (tenzij 
indien de omvang van hun banking book de minimis is). 
 
Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder een andere lidstaat van de 
EER ressorteren, rapporteren op territoriale basis (tenzij indien de omvang van hun 
banking book de minimis is). 
 
Een instelling die rapporteringstabel 90.30 op geconsolideerde basis rapporteert, hoeft de 
tabel - behoudens uitdrukkelijk verzoek van de CBFA - niet op vennootschappelijke basis 
te rapporteren. 
 
1.4. De rapporteringsfrequentie is driemaandelijks. 
 
 
 



 16

 
2. In het bijzonder 
 
De gerapporteerde gegevens worden berekend met gebruikmaking van de eigen interne methodes 
van de instelling, maar op basis van een door de CBFA opgelegde reeks scenario’s van parallelle 
rentebewegingen (parallel shifts in the yield curve) en met gebruikmaking van door de CBFA 
opgelegde hypothesen voor een aantal gedragsbepaalde posten in euro. 
 
De gerapporteerde bedragen hebben betrekking op de resultaten van de berekeningen voor het 
totaal van de euro en de voor de betreffende instelling relevante vreemde munten.  De 
instellingen volgen daarbij op consistente wijze een degelijk onderbouwd en gedocumenteerd 
beleid voor de selectie van de in de berekening op te nemen munten, voor de wijze waarop ze 
posities in verschillende munten optellen, en voor het daarbij eventueel in rekening nemen van 
in het verleden vastgestelde correlaties. 
 
De instellingen volgen op consistente wijze een degelijk onderbouwd en gedocumenteerd beleid 
voor de wijze waarop ze verrichtingen met een optioneel karakter (zowel specifieke 
optiecontracten als zogenaamde embedded options) onder de verschillende scenario’s in de 
berekeningen verwerken. 
 

2.1. Vermogensgevoeligheid 
 

2.1.1. In kolom 010 rapporteert de instelling de economische waarde van het 
banking book zoals berekend met gebruikmaking van haar eigen interne 
methodes, maar op basis van een opgelegde reeks scenario’s van onmiddellijk 
voltrokken parallelle rentebewegingen (parallel shifts in the yield curve) en met 
gebruikmaking van opgelegde hypothesen voor een aantal gedragsbepaalde posten 
in euro. 
 
2.1.2. De omvang van de standaard veronderstelde parallelle rentebewegingen 
bedraagt  respectievelijk 100, 200 en 300 basispunten, enerzijds omhoog (lijnen 
100, 200 en 300), anderzijds omlaag (lijnen 500, 600 en 700) ; deze zes scenario’s 
worden aangevuld met een zevende scenario van ongewijzigde rente (lijn 400). 
 
Leidt een scenario tot negatieve veronderstelde marktrentevoeten, dan hoeft dat 
scenario niet te worden toegepast. 
 
2.1.3. Voor de behandeling van de spaardeposito’s en de zichtdeposito in euro 
maken de instellingen - in hun berekeningen ten behoeve van deze rapportering - 
gebruik van de in de circulaires van de CBFA opgelegde hypothesen inzake rente-
aanpassingsdatum. 

 
2.2. Inkomstengevoeligheid 

 
2.2.1. De instelling rapporteert op voortschrijdende wijze in kolom 020 haar 
renteresultaat van de vorige 12 maanden, en in de kolommen 030, 040 en 050 haar 
verwacht renteresultaat voor de eerstkomende drie periodes van telkens twaalf 
maanden, op basis van een opgelegde reeks scenario’s van geleidelijk voltrokken 
parallelle rentebewegingen en met gebruikmaking van opgelegde hypothesen 
voor een aantal gedragsbepaalde posten in euro. 
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2.2.2. De omvang van de standaard veronderstelde parallelle rentebewegingen 
bedraagt  respectievelijk 100, 200 en 300 basispunten, enerzijds omhoog (lijnen 
100, 200 en 300), anderzijds omlaag (lijnen 500, 600 en 700) ; deze zes scenario’s 
worden aangevuld met een zevende scenario van ongewijzigde rente (lijn 400). 
 
Leidt een scenario tot negatieve veronderstelde marktrentevoeten, dan hoeft dat 
scenario niet te worden toegepast. 
 
De rentescenario’s voor deze berekeningen van de inkomstengevoeligheid 
veronderstellen een geleidelijk voltrokken rentebewegingen, ten belope van één 
vierde onmiddellijk, één vierde na drie maanden, één vierde na zes maanden en 
één vierde na negen maanden. 
 
2.2.3. Voor de behandeling van de spaardeposito’s en de zichtdeposito in euro 
maken de instellingen - in hun berekeningen ten behoeve van deze rapportering - 
gebruik van de in de circulaires van de CBFA opgelegde hypothesen inzake rente-
aanpassingsdatum. 

 
 
 

* 
*   * 
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Hoofdstuk 2 : Gezonde beheerpraktijken inzake het liquiditeitsrisico 

 
Afdeling 1 : Inleiding 
 
1.1. Het toepassingsgebied van de bepalingen in dit hoofdstuk omvat de kredietinstellingen 
naar Belgisch recht en alle Belgische bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht. 
Daarnaast zijn de bepalingen eveneens van toepassing op de financiële holdings en op de 
vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht en daarmee gelijkgestelde instellingen.  
 
Wanneer in dit hoofdstuk verwezen wordt naar “instellingen”, worden alle instellingen die onder 
het hierboven beschreven toepassingsgebied vallen beoogd.  
 
Het toepassingsgebied is ruimer dan het toepassingsgebied van het reglement (omzetting CRD 
richtlijn) dat niet op alle Belgische bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht van 
toepassing is.  De verantwoordelijkheid van de toezichthouder van de lidstaat van ontvangst (host 
country) voor het liquiditeitstoezicht bij de bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands 
recht wordt evenwel gehandhaafd in de CRD richtlijn1.  Om die reden wenst de CBFA alle 
Belgische bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht aan de bepalingen uit dit 
hoofdstuk te onderwerpen.  Ook de bijkantoren aan wie de CBFA, conform artikel XIII.2 van het 
reglement een vrijstelling inzake de naleving van titel III, hoofdstuk 1, afdeling I van het 
reglement heeft verleend, zijn onderworpen aan de bepalingen uit dit hoofdstuk. 
 
De CBFA kan een financiële holding vrijstellen van de toepassing van de bepalingen uit dit 
hoofdstuk. 
 
 
1.2. De CBFA verwacht dat het liquiditeitsrisico zowel op geconsolideerde als op 
vennootschappelijke basis wordt beheerd door de instellingen. 
 
Het liquiditeitsbeheer van financiële holdings dient desalniettemin enkel op geconsolideerde basis 
aan de bepalingen uit dit hoofdstuk te voldoen. 
 
 
1.3. Overeenkomstig de basisfilosofie van titel XII van het reglement is de instelling zelf 
verantwoordelijk voor een adequaat liquiditeitsbeheer en voor een toereikende solvabiliteitsbasis 
en andere buffers ter ondersteuning van de gelopen liquiditeitsrisico’s.  Uit hoofde van artikel 
XII.2 van het reglement komt het de CBFA echter toe om, in het kader van haar 
toezichtopdracht, het niveau van de liquiditeitsrisico’s waarmee de instelling wordt 
geconfronteerd en de toereikendheid van het beheer van liquiditeitsrisico’s door de instelling te 
evalueren.  Het liquiditeitsrisico is één van de expliciet in artikel XII.2 vermelde risico’s die de 
CBFA evalueert op basis van enerzijds een inschatting van de omvang van het gelopen risico en 
anderzijds de kwaliteit van het risicobeheer en de instrumenten die de instelling hanteert om de 
risico’s te beperken of in te dekken.  Dit hoofdstuk licht de door de CBFA gebruikte beginselen en 
criteria bij de evaluatie van het liquiditeitsrisico van de instelling toe. 
 

                                                 
1  Cf. artikel 41 van de CRD richtlijn 2006/48/EC – Herschikking EU Richtlijn 2000/12/EG. 
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Vanuit deze optiek wenst de CBFA over een prudentiële aanpak van het liquiditeitsrisico te 
beschikken die haar toelaat het gelopen liquiditeitsrisico en de toereikendheid van het 
liquiditeitsbeheer van de instellingen in te schatten en op te treden indien nodig.  Een belangrijk 
onderdeel van een dergelijk beleid betreft de identificatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
“outliers”, zijnde de identificatie van instellingen die respectievelijk een hoger liquiditeitsrisico 
lopen of een minder adequaat liquiditeitsbeheer voeren.  Het liquiditeitstoezicht van de CBFA 
volgt in deze context dan ook een tweesporenbeleid, met oog voor zowel de kwalitatieve aspecten 
(adequaatheid van de interne organisatie van het risicobeheer; zie afdeling 2 van dit hoofdstuk) als 
de kwantitatieve aspecten (omvang van het daadwerkelijk gelopen risico; zie afdeling 3) van het 
liquiditeitsrisico.  Afdeling 3 omvat de aan deze bepalingen gerelateerde 
rapporteringsverplichtingen inzake liquiditeitsrisico voor de instellingen.  Beide sporen of de 
gezamenlijke beoordeling van beide aspecten van het liquiditeitsrisico kunnen leiden tot de 
vaststelling dat een instelling als een “outlier” moet worden beschouwd, en kunnen derhalve 
eventueel aanleiding geven tot prudentiële actie (afdeling 4). 
 
 
Afdeling 2 : Kwalitatieve beoordeling 
 
2.1. Wat de adequaatheid van de interne organisatie van het liquiditeitsbeheer betreft, wordt 
er voornamelijk op toegezien dat de principes aangehaald in het Bazelcomité document “Sound 
Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations“2 uit februari 2000 worden nageleefd. 
 
 
2.2. Bij de toetsing van het liquiditeitsbeheer van de instelling aan de principes uit dit 
document van het Bazelcomité houdt de CBFA als uitgangspunt rekening met de verwachting dat 
de interne organisatie en het risicobeheer van elke instelling aangepast is aan de aard, de omvang 
en de complexiteit van de instelling en de door haar ondernomen activiteiten, alsook aan de 
gelopen risico’s (proportionaliteitsbeginsel).  In concreto zal de kwalitatieve beoordeling van de 
adequaatheid van het risicobeheer dus onder meer ook rekening houden met de kwantitatieve 
omvang (zie afdeling 3 van dit hoofdstuk) van de gelopen liquiditeitsrisico’s. 
 
 
2.3. De CBFA houdt, bij de toetsing van het liquiditeitsbeheer van instellingen die deel 
uitmaken van een groep aan de principes uit dit document van het Bazelcomité, eveneens 
rekening met de groepsdimensie waarin het liquiditeitsbeheer zich situeert.  Het feit dat het 
liquiditeitsbeheer van een groepsinstelling is gebaseerd op het liquiditeitsbeheer van de groep 
neemt niet weg dat de betrokken instelling adequate beheerspraktijken inzake het beheer van 
haar individuele liquiditeitsrisico’s dient te ontwikkelen.  
 
 
2.4. De principes inzake adequate beheerspraktijken voor het beheer van liquiditeitsrisico’s 
opgesomd in dit document van het Bazelcomité veronderstellen onder meer dat : 
 

 De instelling beschikt over een strategie met betrekking tot het liquiditeitsbeheer, 
geformaliseerd in een beleidsnota die werd gecommuniceerd aan alle geledingen binnen 
de organisatie die activiteiten uitoefenen die een impact hebben op de liquiditeitspositie 
van de instelling; 

                                                 
2  “Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations”, Basel Committee on Banking Supervision, 

February 2000, Basel. 
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 Deze strategie aangepast is aan de aard en omvang van de door de instelling uitgeoefende 
activiteiten, haar risicoprofiel en haar balansstructuur en buitenbalansactiviteiten; 

 Deze strategie en belangrijke beleidslijnen met betrekking tot het liquiditeitsbeheer door 
het hoogste bestuursorgaan van de instelling werden goedgekeurd en het hoogste 
bestuursorgaan van de instelling erop toeziet dat de effectieve leiding van de instelling (in 
voorkomend geval het directiecomité) een structuur voor een effectief liquiditeitsbeheer 
uitbouwt en onderhoudt; 

 Het hoogste bestuursorgaan van de instelling periodiek wordt geïnformeerd over de 
liquiditeitspositie van de instelling, en onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht in geval 
van belangrijke wijzigingen in de huidige of verwachte liquiditeitspositie; 

 De effectieve leiding en het hoger management van de instelling een structuur voor een 
effectief liquiditeitsbeheer uitbouwt en onderhoudt; 

 De effectieve leiding en het hoger management van de instelling op een continue basis 
betrokken is bij het liquiditeitsbeheer; 

 De instelling limieten heeft ingesteld met betrekking tot de liquiditeitspositie over 
welbepaalde tijdshorizonten en deze limieten op een regelmatige basis herevalueert; 

 De instelling over een aangepast management informatiesysteem voor het meten, 
opvolgen, controleren en rapporteren van het liquiditeitsrisico en haar netto 
financieringsbehoeften beschikt;  

 Dit management informatiesysteem de instelling toelaat om de liquiditeitsposities te 
meten in alle belangrijke munten waarin de instelling actief is, en dit zowel op 
individuele als op geaggregeerde basis; 

 De instelling haar liquiditeitspositie onder alternatieve scenario’s analyseert (normale 
situatie, ondernemingsgebonden liquiditeitscrisis, algemene liquiditeitscrisis…); 

 De instelling op periodieke basis de veronderstellingen onderliggend aan haar 
liquiditeitsbeheer herevalueert en op hun geldigheid test; 

 De instelling haar toegang tot marktfinanciering beheert en beheerst en er onder meer 
voldoende aandacht wordt besteed aan de verkoopbaarheid van de activa, er sprake is van 
een voldoende diversificatie van de passiva en de relaties met belangrijke 
financieringsverstrekkers worden onderhouden; 

 De instelling noodplannen heeft voorzien waarin onder meer de te volgen strategie in het 
geval van een liquiditeitscrisis (om een gedeelte van of alle activiteiten van de instelling 
tijdig en tegen een redelijke kost te kunnen blijven financieren), de procedures om bij 
acute liquiditeitsproblemen de noodzakelijke fondsen te verwerven en een 
complementaire aanpak inzake de communicatie in crisissituaties worden opgenomen; 

 Er een strategie met betrekking tot het liquiditeitsbeheer bestaat voor elke valuta waarin 
de instelling een belangrijke (potentiële) liquiditeitspositie heeft of mag hebben indien de 
instelling internationaal actief is of in belangrijke mate actief is in vreemde valuta; 
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 De instelling beschikt over aangepaste interne controles die redelijke zekerheid 
verschaffen dat de doelstellingen van de strategie en de structuur van de instelling voor 
een effectief liquiditeitsbeheer bereikt worden.  Dit houdt onder meer in dat de taken en 
de verantwoordelijkheden van personen en afdelingen worden afgebakend, limieten 
worden opgelegd en het naleven van de beleidslijnen, procedures en limieten wordt 
gecontroleerd; 

 Het liquiditeitsbeheer behoort tot de reikwijdte van de afdeling interne audit van de 
instelling; 

 De instelling, in het kader van het beheer van de marktperceptie over haar organisatie en 
financiële toestand, op een continue manier adequate informatie verspreidt naar het grote 
publiek in het algemeen en naar de belangrijkste schuldeisers en tegenpartijen in het 
bijzonder. 

 
 
2.5. De toetsing aan deze principes op basis van het proportionaliteitsbeginsel kan eventueel 
tot de conclusie leiden dat een instelling als een kwalitatieve “outlier” beschouwd moet worden, 
in die zin dat de organisatie van haar liquiditeitsbeheer ernstige tekortkomingen vertoont.  Voor 
de prudentiële actie ten aanzien van dergelijke kwalitatieve “outliers” wordt verwezen naar 
afdeling 4 van dit hoofdstuk. 
 
 
Afdeling 3 : Kwantitatieve beoordeling en rapporteringsverplichtingen 
 
3.1. Het vaststellen van “kwantitatieve outliers” inzake het daadwerkelijk gelopen 
liquiditeitsrisico van instellingen wordt onder meer uitgevoerd op basis van de specifieke 
liquiditeitsrapportering vanwege de instellingen in de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33. 
 
Alle instellingen die onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk vallen zijn onderworpen aan 
de periodieke rapporteringverplichtingen zoals beschreven in de bijlagen 1 (rapporteringstabellen 
90.31-32-33) en 2 (toelichting bij rapporteringstabellen 90.31-32-33) bij dit hoofdstuk. 
 
De periodieke rapporteringtabellen 90.31 en 90.32 bevatten gedetailleerde informatie over de 
liquiditeitspositie van de instelling.  
 
Tabel 90.33 wordt enkel in de rapportering op geconsolideerde basis opgenomen. 
 
 
3.2. De kredietinstellingen naar Belgisch recht en de vereffeningsinstellingen naar Belgisch 
recht en de daarmee gelijkgestelde instellingen rapporteren de tabellen 90.31 en 90.32 inzake 
liquiditeitsrisico op vennootschappelijke basis en - indien zij dochterondernemingen naar 
Belgisch en/of buitenlands recht consolideren - de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 op 
geconsolideerde basis.  De tabellen op vennootschappelijke en geconsolideerde basis worden 
driemaandelijks gerapporteerd door kredietinstellingen naar Belgisch recht en 
vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht en daarmee gelijkgestelde instellingen. 
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Consoliderende kredietinstellingen naar Belgisch recht die een dochteronderneming zijn van een 
andere kredietinstelling naar Belgisch recht worden vrijgesteld van de rapportering op 
geconsolideerde basis.  Deze consoliderende instellingen dienen wel nog te rapporteren op 
vennootschappelijke basis. 
 
De financiële holdings rapporteren de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 enkel op geconsolideerde 
basis en dit op halfjaarlijkse basis. 
 
De Belgische bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht rapporteren de tabellen 
90.31 en 90.32 op territoriale basis en dit op kwartaalbasis. 
 
De rapporteringsfrequentie kan worden opgedreven tot maand-, week- of dagbasis op verzoek van 
de CBFA (bijvoorbeeld wanneer een structurele of conjuncturele verslechtering van de 
liquiditeitspositie bij de instelling wordt vastgesteld door de CBFA, bij volatiele 
marktomstandigheden etc.). 
 
 
3.3. Met betrekking tot de rapportering van de tabellen 90.31 en 90.32 op geconsolideerde 
basis is de consolidatiekring in principe de perimeter die gedefinieerd wordt in titel XII van het 
reglement.  De instelling naar Belgisch recht kan er echter voor opteren om (gegevens omtrent) 
de liquiditeitspositie van dochterondernemingen naar Belgisch en buitenlands recht3 buiten de 
consolidatie te laten en niet op te nemen in de rapportering van de tabellen 90.31 en 90.32 inzake 
het liquiditeitsrisico op geconsolideerde basis indien : 
 

 het belang van deze dochteronderneming(en) van te verwaarlozen betekenis is in het 
geconsolideerde balanstotaal van de moederinstelling (dit is in deze context het geval als 
de bijdrage van de dochteronderneming aan het geconsolideerde balanstotaal van de 
moederinstelling minder dan drie procent van het geconsolideerde balanstotaal van de 
moederinstelling uitmaakt voor individuele dochterondernemingen en minder dan tien 
procent voor het totaal van deze dochterondernemingen); en, 

 
 de consoliderende instelling de garantie geeft dat de potentiële liquiditeitsbehoeften van 

deze dochteronderneming(en) zeer beperkt zijn in vergelijking met deze van de 
consoliderende instelling en de liquiditeitspositie van de moederinstelling niet in 
belangrijke mate kunnen beïnvloeden en dit zowel in normale als in uitzonderlijke 
omstandigheden (dit houdt onder meer in dat de moederinstelling geen onbeperkte 
garanties heeft verstrekt tegenover derden met betrekking tot de eventuele 
liquiditeitsverstrekking aan deze dochterondernemingen, dat er geen belangrijke 
concentratie is van buitenbalansverplichtingen bij deze dochterondernemingen en dat de 
moederinstelling strikte limieten inzake de verstrekking van liquiditeiten oplegt aan de 
dochteronderneming die ook in uitzonderlijke omstandigheden zullen worden 
gerespecteerd); en, 

 

                                                 
3  Dit betreft dan dochterondernemingen die wel in de consolidatiekring gedefinieerd in titel XII van het reglement 

worden opgenomen. 
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 de dochteronderneming(en) gevestigd zijn in een land waar een “convertibele” munt als 
officiële munt wordt gehanteerd. “Convertibele” munten worden in de context van dit 
hoofdstuk en de eraan gerelateerde rapporteringsverplichtingen gedefinieerd als de 
officiële munten van G-10 landen4 en landen die deel uitmaken van de EER, alsook de 
officiële munten van Australië en Nieuw-Zeeland. 

 
Door het niet opnemen van de liquiditeitspositie van deze dochteronderneming(en) in de 
rapportering verklaart de consoliderende instelling dat de betrokken dochteronderneming(en) 
aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoen. 
 
De consoliderende instelling kan er bovendien voor opteren om de liquiditeitsposities van haar 
dochterondernemingen die verzekeringsinstellingen zijn niet op te nemen in de geconsolideerde 
rapportering.  De bijdrage van deze buiten de consolidatie gelaten verzekeringsinstellingen aan 
het geconsolideerde balanstotaal van de moederinstelling dient dan eveneens niet te worden 
betrokken in de berekening van de limiet van tien procent uit het eerste lid van de boven gestelde 
voorwaarden. 
 
Wanneer alle dochterondernemingen van de consoliderende instelling aan de gestelde 
voorwaarden voldoen is de consoliderende instelling vrijgesteld van de rapportering inzake het 
liquiditeitsrisico op geconsolideerde basis.  Deze consoliderende instellingen dienen wel nog te 
rapporteren op vennootschappelijke basis. 
 
De consoliderende instelling geeft in tabel 90.33 inzake het liquiditeitsrisico op geconsolideerde 
basis een opsomming van de betrokken dochterondernemingen, inclusief 
verzekeringsinstellingen, die buiten de consolidatie werden gehouden voor de rapportering van 
tabellen 90.31 en 90.32 en waarvan de bijdrage van de dochteronderneming aan het 
geconsolideerde balanstotaal van de moederinstelling meer dan één procent van het 
geconsolideerde balanstotaal van de moederinstelling uitmaakt. 
 
De liquiditeitspositie van de buitenlandse bijkantoren van instellingen naar Belgisch recht dient te 
allen tijde in de rapportering van tabel 90.31 en 90.32 inzake het liquiditeitsrisico te worden 
opgenomen, en dit zowel in de rapportering van de tabellen op vennootschappelijke als op 
geconsolideerde basis. 
 
 
3.4. Een consoliderende instelling naar Belgisch recht kan er eveneens voor opteren om, na 
toetsing door de CBFA van een erkenningsdossier dat de door de instellingen intern op 
groepsbasis gehanteerde liquiditeitsratio’s beschrijft, de door de instelling intern op groepsbasis 
gehanteerde liquiditeitsratio’s te rapporteren in plaats van de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 inzake 
het liquiditeitsrisico op geconsolideerde basis.  Deze consoliderende instellingen dienen in dit 
geval wel nog de tabellen 90.31 en 90.32 op vennootschappelijke basis te rapporteren. 
 
Om als prudentiële rapportering te worden aanvaard door de CBFA, beoordeelt de CBFA de 
intern op groepsbasis gebruikte liquiditeitsratio’s van de consoliderende instelling onder meer op 
basis van de volgende criteria : 
 

 de ratio’s dienen een voldoende ruime consolidatiekring te dekken; 

                                                 
4  De G-10 bestaat uit België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de 

Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. EER staat voor Europese Economische Ruimte. 
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 de ratio’s dienen de belangrijkste voorziene en potentiële in- en uitstromen van 

kasmiddelen en liquide financiële activa te vatten (als leidraad kunnen de in de tabellen 
90.31 en 90.32 opgenomen voorziene en potentiële in- en uitstromen van liquiditeit 
worden gebruikt); 

 
 de ratio’s dienen een voldoende hoge frequentie van opmaak te hebben – mogelijk op te 

voeren op verzoek van de CBFA; 
 

 de ratio’s dienen voldoende conservatief te zijn opgesteld, onder meer met betrekking tot 
de gehanteerde assumpties (in verband met de toegankelijkheid van liquiditeitsbronnen, 
de liquiditeitswaarde van activa, de stabiliteit van bepaalde passiva, alsook eventuele 
garantiestellingen in rekening brengen, rekening houden met een eventuele 
overschrijding van liquiditeitslimieten door dochterondernemingen waarvan de 
liquiditeitspositie niet in de berekende ratio’s werd opgenomen en dergelijke meer); 

 
 de ratio’s dienen te worden aangewend in het effectieve liquiditeitsbeheer van de 

instelling en in die zin aangepast te zijn aan het door de consoliderende instelling 
gevoerde liquiditeitsbeheer; 

 
 de ratio’s dienen bruikbaar te zijn voor de opvolging van zowel de korte termijn 

liquiditeitspositie als de meer structurele liquiditeitspositie (dit impliceert de rapportering 
van een set van verschillende liquiditeitsratio’s); 

 
 de ratio’s dienen bruikbaar te zijn voor de individuele en geaggregeerde opvolging van de 

liquiditeitsposities in de belangrijkste munten waarin de consoliderende instelling posities 
heeft uitstaan; 

 
 de rapportering dient bij voorkeur te bestaan uit het evolutieve verloop of de “intraday 

peak” evolutie van de belangrijkste interne liquiditeitsratio’s tijdens de voorbije periode 
en mogelijke voorspellingen voor deze ratio’s naar de nabije toekomst toe. 

 
De door de consoliderende instelling aangemaakte managementinformatie voor het hoogste 
bestuursorgaan van de instelling en/of de effectieve leiding van de instelling en/of bepaalde 
risicocomités kan als prudentiële rapportering worden aanvaard door de CBFA. 
 
Instellingen die hun intern op groepsbasis gehanteerde liquiditeitsratio’s wensen te rapporteren in 
plaats van de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 inzake het liquiditeitsrisico op geconsolideerde basis 
dienen een erkenningsdossier voor te leggen aan de bevoegde operationele diensten van de CBFA 
die betrokken zijn bij het toezicht op desbetreffende instelling.  Dit erkenningsdossier bevat naast 
het voorstel van rapportering ook een gedetailleerde beschrijving van de opbouw van de intern 
gehanteerde liquiditeitsratio’s, een bespreking van alle elementen waarmee het passend karakter 
van de voorgestelde ratio’s in het licht van bovenstaande criteria kan worden aangetoond en 
details omtrent de aansluiting van deze liquiditeitsratio’s met de boekhouding en de overige 
prudentiële rapportering van de consoliderende instelling. 
 
De bevoegde operationele diensten van de CBFA zullen instaan voor de toetsing van het voorstel 
voor de rapportering van de door de instelling reeds op groepsbasis gebruikte of voorgestelde 
interne liquiditeitsratio’s aan de gestelde criteria.  De bevoegde operationele diensten van de 
CBFA houden bij deze toetsing onder meer rekening met het belang van de consoliderende 
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instelling in de Belgische financiële sector, de graad van centralisatie van het liquiditeitsbeheer bij 
de instelling, de specifieke activiteit van de instelling, de omvang van het door haar gelopen 
liquiditeitsrisico en de kwaliteit van haar liquiditeitsbeheer.  Daarnaast kan de CBFA via 
onderzoeken ter plaatse controleren of voorgestelde liquiditeitsratio’s effectief in het 
liquiditeitsbeheer van de instelling worden aangewend.  Op basis van deze toetsing beslissen de 
bevoegde operationele diensten van de CBFA of een instelling al dan niet van deze optie gebruik 
kan maken.  De bevoegde operationele diensten van de CBFA informeren de consoliderende 
instelling hieromtrent schriftelijk. Indien de huidige of voorgestelde intern op groepsbasis 
gehanteerde liquiditeitsratio’s door de bevoegde operationele diensten als ontoereikend worden 
beschouwd, wordt met de instelling desgevallend een kalender met betrekking tot het aanbrengen 
van eventuele verbeteringen aan deze interne liquiditeitsratio’s afgesproken en kunnen de 
bevoegde operationele diensten van de CBFA het voorlopig gebruik ervan als prudentiële 
rapportering toestaan. 
 
De toetsing houdt geenszins een validatie in vanwege de CBFA van de door de instelling intern op 
groepsbasis gehanteerde liquiditeitsratio’s (of haar liquiditeitsbeheer) maar louter de aanvaarding 
van deze ratio’s als prudentiële rapportering inzake het liquiditeitsrisico op geconsolideerde basis.  
De beslissing van bevoegde operationele diensten van de CBFA tot aanvaarding van deze ratio’s 
als prudentiële rapportering inzake het liquiditeitsrisico op geconsolideerde basis is bovendien 
herroepbaar. 
 
Om pragmatische redenen kan - voor een consoliderende instelling die bij de aanvang van de 
invoering van de aan de bepalingen uit dit hoofdstuk gekoppelde rapporteringsvereisten (voorzien 
vanaf 1 januari 2008) opteert voor de rapportering van intern op groepsbasis gehanteerde 
liquiditeitsratio’s - de toetsing door de operationele diensten van de CBFA van het voorstel inzake 
de mogelijk te rapporteren interne liquiditeitsratio’s mogelijk ex post plaats vinden.  De 
consoliderende instelling kan dan tot nader order de door haar voorgestelde intern op groepsbasis 
gehanteerde liquiditeitsratio’s rapporteren in plaats van de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 op 
geconsolideerde basis. 
 
Alle materiële wijzigingen aan de intern gehanteerde en aan de CBFA gerapporteerde 
liquiditeitsratio’s dienen door de consoliderende instelling onverwijld aan de CBFA te worden 
medegedeeld.  De van deze optie gebruik makende consoliderende instelling bezorgt de CBFA 
tweejaarlijks een extensieve doorlichting van deze ratio’s en hun efficiëntie en effectiviteit inzake 
de monitoring van de liquiditeitspositie van de instelling op groepsbasis.  
 
De gebeurlijke rapportering van intern op groepsbasis gehanteerde ratio’s dient rechtstreeks aan 
de coördinator en de financieel analist betrokken bij het toezicht op desbetreffende instelling bij 
de CBFA te worden overgemaakt aangezien zij moeilijk te standaardiseren valt. 
 
De gebeurlijke rapportering van de evolutie van intern op groepsbasis gehanteerde 
liquiditeitsratio’s door consoliderende instellingen geschiedt op kwartaalbasis behalve voor de 
financiële holdings waarvoor de rapportering van de interne ratio’s op halfjaarlijkse basis 
geschiedt.  De gangbare rapporteringstermijnen voor de prudentiële rapportering op 
geconsolideerde basis zijn van toepassing.  De CBFA kan de instelling evenwel verzoeken om de 
rapporteringsfrequentie op te drijven of de rapporteringstermijn te verkorten. 
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3.5. De instellingen rapporteren de tabellen 90.31 en 90.32 afzonderlijk voor : 
 

 de posities in euro, 
 

 de geaggregeerde posities in “convertibele” munten behoudens de euro, uitgedrukt in de 
tegenwaarde in euro volgens de op de rapporteringsdatum geldende wisselkoersen (zie 
paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk voor de definitie van “convertibele” munten in deze 
context) en, 

 
 de afzonderlijke posities in “niet-convertibele” munten5, voor zover er materiële posities 

bestaan in deze munten, uitgedrukt in de tegenwaarde in euro volgens de op de 
rapporteringsdatum geldende wisselkoersen.  Een materiële positie betekent in deze 
context dat de passiva uitgedrukt in deze muntsoort meer dan twee procent van het 
betrokken territoriale, vennootschappelijke of geconsolideerde balanstotaal uitmaken. 

 
Indien de instelling geen materiële posities in “niet-convertibele” munten aanhoudt, worden de 
posities in laatstgenoemde munten geaggregeerd met de posities in “convertibele” munten en in 
de daarvoor voorziene tabellen 90.31 en 90.32 opgenomen. 
 
 
3.6. Naast de informatie uit de specifieke rapportering inzake liquiditeit in tabellen 90.31, 
90.32 en 90.33 maakt de CBFA gebruik van andere informatiebronnen omtrent de concentratie 
van de schulden, de structuur van de passiva, de eventuele kredietrating van de instelling, etc. om 
de omvang van het daadwerkelijk gelopen liquiditeitrisico in te schatten en eventuele 
kwantitatieve “outliers” te identificeren.  Voor de prudentiële actie ten aanzien van dergelijke 
kwantitatieve “outliers” wordt verwezen naar afdeling 4 van dit hoofdstuk. 
 
 
Afdeling 4 : Prudentiële actie 
 
De eventuele prudentiële actie van de CBFA ten aanzien van instellingen waarvan de 
liquiditeitspositie of de organisatie van het liquiditeitsbeheer als een “outlier” werd 
geïdentificeerd, richt zich in de eerste plaats op de verbetering van de liquiditeitspositie of het 
beheer ervan door de instelling. 
 
De prudentiële actie ten aanzien van zowel kwalitatieve als kwantitatieve “outliers” kan daarom 
onder meer putten uit de volgende mogelijke maatregelen : 
 

 het verbeteren van de interne organisatie van het liquiditeitsbeheer; 
 

 het sensibiliseren van het hoogste bestuursorgaan en/of effectieve leiding van de 
instelling; 

 
 het verbeteren van de interne liquiditeitsrapportering en/of gehanteerde liquiditeitsratio’s 

en het aanpassen van de assumpties gebruikt bij het opstellen van deze rapportering en 
ratio’s; 

 

                                                 
5  Indien de instelling materiële posities in meerdere “niet-convertibele” munten heeft, dient zij dus voor elke 

muntsoort afzonderlijke tabellen 90.31 en 90.32 op te maken.  



 27

 het aanpassen of opleggen van interne liquiditeitslimieten; 
 

 het verbeteren van de interne controle op het liquiditeitsbeheer; 
 

 een grondige of periodieke beoordeling van het liquiditeitsbeheer door de afdeling interne 
audit van de instelling; 

 
 de verplichte afbouw van het gelopen liquiditeitsrisico door middel van het aanleggen van 

een verhoogde buffer aan vrij beschikbare liquide activa, het afbouwen van de korte 
termijn financiering, de afbouw van potentiële verplichtingen, een grotere diversificatie 
van de financieringsbronnen e.d.m.; 

 
 de opmaak van stresstesten inzake het liquiditeitsrisico; 

 
 de ontwikkeling van noodplannen inzake de te volgen strategie in het geval van een 

liquiditeitscrisis. 
 
 
 
Bijlagen : 2.1. : Rapporteringstabellen 90.31-32-33 

2.2. : Toelichting bij rapporteringstabellen 90.31-32-33 
 
 
 

* 
*   * 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 2 
 
Bijlage 2.1. Rapporteringstabellen 90.31-32-33 
 
Tabel 90.31 LIQUIDE FINANCIËLE ACTIVA

Munt (ISO code van de betrokken munt waarover in tegenwaarde Euro gerapporteerd wordt, 
of SCX voor de geaggregeerde tegenwaarde in Euro voor de "convertibele"  munten)

EUR / SCX / TRL / …

Sectie I LIQUIDE FINANCIELE ACTIVA

p.m. Balanstotaal voor de scope van deze rapporteringstabel: 100

A Kas en kastegoeden bij centrale banken
A.1 Kasmiddelen 110
A.2 Kastegoeden bij centrale banken 120

B Effecten en leningen beleenbaar bij ECB/Eurosysteem, BoE of SNB
B.1 Schuldbewijzen uitgegeven door centrale overheden en centrale banken 210
B.2 Schuldbewijzen uitgegeven door kredietinstellingen 220

B.3
Schuldbewijzen uitgegeven door niet-kredietinstellingen (lokale overheden, multilaterale 
ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke lichamen...) 230

B.4 Overige beleenbare effecten 240
B.5 Beleenbare leningen in portefeuille 250

C Effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties (of andere vorm van ontlening tegen 
onderpand)

C.1 Schuldbewijzen uitgegeven door centrale overheden en centrale banken
investment grade 305
non-investement grade 310

C.2 Schuldbewijzen uitgegeven door kredietinstellingen
investment grade 315
non-investement grade 320

C.3
Schuldbewijzen uitgegeven door niet-kredietinstellingen (lokale overheden, multilaterale 
ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke lichamen...)

investment grade 325
non-investement grade 330

C.4 Overige schuldbewijzen beleenbaar in repo-transacties
investment grade 335
non-investement grade 340

C.5 Overige effecten beleenbaar in repo-transacties
aandelen uit voornaamste indexen 345
andere aandelen genoteerd op gereglementeerde beurs 350
overige effecten 355

C.6 Leningen in portefeuille beleenbaar in repo-transacties 360

D Effecten realiseerbaar via verkooptransactie
D.1 Schuldbewijzen uitgegeven door centrale overheden en centrale banken

investment grade 405
non-investement grade 410

D.2 Schuldbewijzen uitgegeven door kredietinstellingen
investment grade 415
non-investement grade 420

D.3
Schuldbewijzen uitgegeven door niet-kredietinstellingen (lokale overheden, multilaterale 
ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke lichamen...)

investment grade 425
non-investement grade 430

D.4 Overige schuldbewijzen
investment grade 435
non-investement grade 440

D.5 Overige effecten
aandelen uit voornaamste indexen 445
andere aandelen genoteerd op gereglementeerde beurs 450
overige effecten 455

E Potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand
E.1 Effecten beleenbaar bij ECB/Eurosysteem, BoE of SNB 510

E.2 Effecten beleenbaar in repo-transacties (of andere vorm van ontlening tegen onderpand) 520
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Tabel 90.32 IN- EN UITSTROMEN VAN LIQUIDITEIT

Munt (ISO code van de betrokken munt waarover in tegenwaarde Euro gerapporteerd wordt, 
of SCX voor de geaggregeerde tegenwaarde in Euro voor de "convertibele"  munten)

Tijdshorizon: < 1 week < 1 maand < 3 maanden < 6 maanden < 12 maanden

Sectie II INSTROMEN LIQUIDITEIT (niet-cumulatief)

F
Voorziene kasinstromen ivm kredietverstrekking zonder liquide financiële activa als 
onderpand

F.1    Centrale overheden 610
F.2    Kredietinstellingen 620
F.3 Niet-kredietinstellingen (lokale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke 

lichamen...) 630

F.4    Private sector - other wholesale 640
F.5    Private sector - overige 650

G
Voorziene instromen ivm transacties met liquide effecten en leningen (o.m. repo-
transacties en effectenleningen)

G.1    Kasmiddelen 710
G.2 Liquide effecten en leningen 

      effecten en leningen beleenbaar bij ECB/Eurosysteem, BoE of SNB 720
effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties (of andere vorm van ontlening tegen 
onderpand) 730

      effecten realiseerbaar via verkooptransactie 740
      potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand 750

H Voorziene en potentiële netto-kasstromen verbonden aan derivaten (excl. kredietderivaten)

H.1 Contractueel voorziene netto-kasstromen
   derivaten op valuta 810
   derivaten op rente 820
   overige derivatencontracten 830

H.2 Maximale additionele netto-kasstromen
   derivaten op valuta 840
   derivaten op rente 850
   overige derivatencontracten 860

I Voorziene instromen vanwege verbonden partijen (cf. IAS 24.9)

I.1    Kasmiddelen 910
I.2 Liquide effecten en leningen

      effecten en leningen beleenbaar bij ECB/Eurosysteem, BoE of SNB 920
effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties (of andere    vorm van ontlening tegen 
onderpand) 930

      effecten realiseerbaar via verkooptransactie 940
      potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand 950

J Potentiële instromen (toestand op rapporteringsdatum)

J.1 Verbonden partijen (niet opgenomen in rapportering)
betekende kredietlijnen 1010
voorwaardelijke kredietlijnen 1020
potentiële transfer van liquide effecten en leningen 1030
ongelimiteerde algemene garantie 1040

J.2 Derden
betekende kredietlijnen 1050
voorwaardelijke kredietlijnen 1060

EUR / SCX / TRL /…
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Tabel 90.32 IN- EN UITSTROMEN VAN LIQUIDITEIT (vervolg)

Sectie III UITSTROMEN LIQUIDITEIT (niet-cumulatief)

K Kasuitstromen ivm financiering zonder liquide financiële activa als onderpand

K.1 Deposito's en kasbons
K.1.1    Centrale overheden 1110
K.1.2    Kredietinstellingen 1120
K.1.3 Niet-kredietinstellingen (lokale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke 

lichamen...) 1130

K.1.4    Private sector - other wholesale 1140
K.1.5    Private sector - overige

zichtdeposito's 1150
gereglementeerde spaardeposito's 1160
overige deposito's 1170
kasbons 1180

K.2 Vervallen schuldbewijzen (door instelling uitgegeven) 1190

L
Voorziene uitstromen ivm transacties met liquide effecten en leningen (o.m. repo-
transacties en effectenleningen)

L.1    Kasmiddelen 1210
L.2 Liquide effecten en leningen

      effecten en leningen beleenbaar bij ECB/Eurosysteem, BoE of SNB 1220
effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties (of andere vorm van ontlening tegen 
onderpand) 1230

      effecten realiseerbaar via verkooptransactie 1240
      potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand 1250

M Uitstromen naar verbonden partijen (cf. IAS 24.9)

M.1    Kasmiddelen 1310
M.2 Liquide effecten en leningen

      effecten en leningen beleenbaar bij ECB/Eurosysteem, BoE of SNB 1320
effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties (of andere vorm van ontlening tegen 
onderpand) 1330

      effecten realiseerbaar via verkooptransactie 1340
      potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand 1350

N Potentiële uitstromen (toestand op rapporteringsdatum)

N.1 Verbonden partijen (niet opgenomen in rapportering)
betekende kredietlijnen 1410
voorwaardelijke kredietlijnen 1420
potentiële transfer van liquide effecten en leningen 1430
overige potentiële verplichtingen (garanties, kredietderivaten etc.) 1440
ongelimiteerde algemene garantie(s) 1450

N.2 Derden
betekende kredietlijnen 1460
voorwaardelijke kredietlijnen 1470
overige potentiële verplichtingen (garanties, kredietderivaten etc.) 1480

 
 
 
 
 
 
Tabel 90.33 NIET IN GECONSOLIDEERDE RAPPORTERING OPGENOMEN DOCHTERONDERNEMINGEN

Enkel te rapporteren door instellingen die de tabellen 90.31 en 90.32 rapporteren op geconsolideerde basis.

005

Naam entiteit
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

…

010

Geconsolideerd balanstotaal entiteit                        
(in % geconsolideerd balanstotaal moederinstelling)
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Bijlage 2.2. Toelichting bij rapporteringstabellen 90.31-32-33 
 
 

HET LIQUIDITEITSRISICO : TOELICHTING BIJ RAPPORTERINGSTABELLEN 90.31-32-33 
 
 
1. Algemeen 
 

1.1. De rapporteringstabellen 90.31, 90.32 en 90.33 sluiten aan bij hoofdstuk 2 omtrent 
de prudentiële aanpak van het liquiditeitsrisico van Belgische kredietinstellingen, 
financiële holdings en vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht en daarmee 
gelijkgestelde instellingen uit de CBFA circulaire met betrekking tot de tweede pijler 
aanpak van het liquiditeitsrisico (circulaire PPB-2006-17-CPB en zijn eventuele latere 
wijzigingen).  De in deze circulaire vermelde definities, rapporteringsplicht, frequentie 
van rapportering, derogaties en andere bepalingen zijn van toepassing. 
 
Paragrafen 2.3 tot en met 2.8 alsook paragraaf 2.10 uit de algemene richtlijnen van 
hoofdstuk I van het schema van de periodieke rapportering door de instellingen over de 
naleving van de eigenvermogensvereisten zijn eveneens van toepassing (zie circulaire 
PPB-2006-12-CPB). 
 
1.2. De liquiditeitspositie van een instelling kan onder meer worden beoordeeld door 
de op (en buiten) de balans potentieel aanwezige liquiditeit af te wegen tegen de 
potentieel vereiste liquiditeit voor de instelling.  Uitgangspunt bij de rapporteringstabellen 
90.31 en 90.32 is dat de instelling op regelmatige basis de bouwblokken benodigd voor de 
berekening van de potentieel aanwezige en vereiste liquiditeit rapporteert aan de CBFA.  
De CBFA zal dan op basis van deze bouwblokken liquiditeitsratio’s berekenen die haar 
toelaten de liquiditeitspositie van de instellingen op te volgen, en dit zowel onder normale 
als uitzonderlijke omstandigheden. 
 
1.3. De potentieel bij een instelling aanwezige liquiditeit wordt enerzijds bepaald door 
de voorziene instromen van liquiditeit op basis van bestaande contractuele verbintenissen 
en anderzijds door potentiële instromen verbonden aan onder meer het gebruik van 
liquide financiële activa in repo-transacties, de opname van betekende kredietlijnen, de 
transfer van kasmiddelen of liquide financiële activa vanuit verbonden partijen, etc...  De 
potentieel voor een instelling vereiste liquiditeit wordt volgens dezelfde logica bepaald 
door voorziene uitstromen van liquiditeit op basis van bestaande contractuele 
verbintenissen en potentiële uitstromen verbonden aan de terugtrekking of niet-
hernieuwing van deposito’s, de opname door cliënten van kredietlijnen, de transfer van 
kasmiddelen of liquide financiële activa naar verbonden partijen etc. 
 
1.4. De rapporteringtabellen 90.31 en 90.32 geven een overzicht van de bouwblokken 
benodigd voor de bepaling van de potentieel aanwezige en vereiste liquiditeit bij de 
instelling.  Het hanteren van bepaalde assumpties - met betrekking tot bv. de 
terugtrekking van verschillende types deposito’s, de bepaling van de liquiditeitswaarde6 

                                                 
6  De liquiditeitswaarde van een actief wordt bepaald na toepassing van een haircut of verminderingspercentage op de 

huidige marktwaarde van dit actief, waarbij de “haircut” rekening houdt met de liquiditeit van het actief of de 
mogelijkheid om het actief snel in kasmiddelen om te zetten zonder de prijs significant te beïnvloeden (via een 
verkooptransactie of een transactie waarin het actief als onderpand wordt gebruikt).  De “haircut” is groter en de 
liquiditeitswaarde van een actief kleiner naarmate het actief illiquide is. 
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van liquide financiële activa, de opname van kredietlijnen, de convertibiliteit van munten, 
transfers van kasmiddelen tussen verbonden partijen etc. - laat de CBFA toe om de 
liquiditeitspositie van de instelling onder verschillende omstandigheden in te schatten en 
onder meer op deze manier kwantitatieve “outliers” inzake liquiditeitsrisico te detecteren.  
De rapporteringstabellen 90.31 en 90.32 geven dus de contractueel voorziene kasin- en 
uitstromen onder normale omstandigheden, de totale liquide financiële activa vóór de 
toepassing van “haircuts” en het totaal van de kredietlijnen, garanties en deposito’s op het 
ogenblik van rapporteringsdatum weer, waarna de CBFA zelf bepaalde stressscenario’s zal 
definiëren en de daarmee verbonden “haircuts” en hypotheses omtrent de eventuele 
terugtrekking van bepaalde deposito’s, de opname van specifieke kredietlijnen etc. zal 
toepassen op de gerapporteerde basisbedragen om de liquiditeitspositie van de instelling 
voor deze specifieke scenario’s in te schatten.  De rapporteringstabellen 90.31 en 90.32 
hebben bovendien niet de intentie om een volledig beeld te geven van de 
vervaldagenstructuur van alle activa en passiva van de instelling.  Enkel het overgrote deel 
van de (liquiditeitstromen verbonden aan de) financiële activa en passiva worden 
opgenomen. 
 
 

2. In het bijzonder 
 
2.1. De instellingen rapporteren afzonderlijke tabellen 90.31 en 90.32 per muntsoort 
(posities in euro, geaggregeerde posities in “convertibele” munten uitgedrukt in de 
tegenwaarde in euro, afzonderlijke materiële posities in “niet-convertibele” munten 
uitgedrukt in de tegenwaarde in euro) voor elke rapporteringsbasis waarover zij dienen te 
rapporteren volgens de bepalingen van hoofdstuk 2 uit circulaire PPB-2006-17-CPB.  De 
structuur van de rapporteringstabellen 90.31, 90.32 is telkens identiek. 
 
Tabel 90.33 dient enkel in de gebeurlijke rapportering op geconsolideerde basis te worden 
opgenomen.  In tabel 90.33 wordt namelijk een lijst van de dochterondernemingen 
opgenomen waarvan de liquiditeitsposities, conform de bepaling van hoofdstuk 2 uit 
circulaire PPB-2006-17-CPB, niet in de geconsolideerde rapportering werden opgenomen. 
 
2.2. De rapporteringstabellen 90.31 en 90.32 bevatten enerzijds informatie omtrent de 
muntsoort(en) waarover gerapporteerd wordt.  De instellingen vermelden de 
internationaal gangbare afkorting (ISO-code) van de muntsoort waarover de instelling in 
desbetreffende tabel rapporteert (EUR, SCX voor het geaggregeerde totaal van de 
“convertibele” munten of de ISO-code van de eventuele“niet-convertibele” muntsoort 
waarin de instelling materiële posities heeft uitstaan). 
 
Anderzijds bevatten de rapporteringstabellen 90.31 en 90.32 eveneens gedetailleerde 
informatie over de liquiditeitspositie van de instelling onderverdeeld in drie secties : 
 

 Sectie I (lijnen 100-520) in tabel 90.31 geeft een overzicht van de liquide 
financiële activa aanwezig bij de instelling op de rapporteringsdatum. 
 

 Sectie II (lijnen 610-1060) in tabel 90.32 geeft een overzicht van zowel de 
voorziene als de potentiële instromen van liquiditeit (in kasmiddelen of liquide 
financiële activa) voor de komende week en de komende 1, 3, 6 en 12 maanden. 
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 Sectie III (lijnen 1110-1480), eveneens in tabel 90.32, geeft hetzelfde overzicht 
voor de uitstromen van liquiditeit. 
 

2.3. De instellingen rapporteren de (in- en uitstromen van) liquide financiële activa in 
sectie I, II en III aan de op de rapporteringsdatum geldende marktwaarde en de overige 
voorziene en potentiële in- en uitstromen van liquiditeit in secties II en III aan nominale 
waarde. 
 
2.4. De instellingen nemen enkel de contractuele en potentiële in- en uitstromen 
verbonden aan op het ogenblik van de rapportering lopende transacties en uitstaande 
contracten op in de rapportering en houden geen rekening met liquiditeitstromen 
verbonden aan in de toekomst af te sluiten of geplande transacties.  De rapporteringstaten 
geven de posities weer na verwerking van alle verrichtingen afgesloten op de 
rapporteringsdatum.  Ontwikkelingen in de posities aan liquide financiële activa 
(kasmiddelen en liquide effecten en leningen) als een gevolg van financiële transacties die 
reeds werden afgesloten op de rapporteringsdatum maar nog niet werden afgehandeld, 
worden dus verwerkt in de rapportering van de liquide financiële activa in sectie I (en 
niet in secties II en III omtrent de in- en uitstromen van liquiditeit). 
 

Sectie I : Liquide financiële activa (tabel 90.31) 
 
2.5. In deze sectie wordt de waarde geboekt van de liquide financiële activa die vrij 
beschikbaar zijn op het dageinde van de rapporteringsdatum.  Vrije beschikbaarheid 
betekent in deze context dat de liquide financiële activa op dat moment niet als 
onderpand in transacties7 worden gebruikt door de instelling of zijn uitgeleend door de 
instelling.  Vrij beschikbare liquide effecten die de instelling zelf ontving als onderpand of 
heeft ontleend bij een tegenpartij8 kunnen apart onder rubriek E van sectie I worden 
opgenomen als liquide financiële activa indien de mogelijkheid tot hergebruik van het 
ontvangen onderpand of de geleende effecten in nieuwe transacties contractueel werd 
vastgelegd en praktisch realiseerbaar is.  Liquide financiële activa worden geboekt aan 
marktwaarde in de tabellen 90.31 en 90.32 en bij voorkeur met inbegrip van de verlopen 
interesten (“dirty pricing”).  Liquide financiële activa worden voor de volledige 100 
percent van hun waarde opgenomen in de rapportering, dit wil zeggen dat de CBFA bij de 
berekening van de op de rapportering gebaseerde liquiditeitsratio’s zelf de nodige 
“haircuts” zal toepassen om de liquiditeitswaarde van deze liquide activa te bepalen.  De 
liquide financiële activa worden in de rapporteringstabel opgenomen die rapporteert over 
de muntsoort (euro, “convertibele” munten, afzonderlijke “niet-convertibele” munten) 
waarin zij zijn uitgedrukt. 
 
2.6. Ontwikkelingen in de posities aan kasmiddelen en liquide effecten en leningen als 
een gevolg van financiële transacties die reeds werden afgesloten op de 
rapporteringsdatum maar nog niet werden afgehandeld, worden eveneens verwerkt in de 

                                                 
7  Liquide effecten of leningen die als onderpand worden aangehouden in het kader van de deelname in betaal- en 

vereffeningsystemen maar niet zijn belast op het dageinde van de rapporteringsdatum worden wel opgenomen in 
deze rapportering. “Belaste” liquide effecten of leningen, die als onderpand worden gebruikt in bepaalde repo-, 
derivaten- of effectenleentransacties, worden na afloop van de transacties opgenomen als instromen van liquiditeit 
in deelrubriek G.2 in sectie II van deze rapportering op basis van de vervaldag van de transactie. 

8  Dit betreft tevens de liquide effecten die de instelling ontving als onderpand of ontleende en waarover de instelling 
tijdelijk de juridische eigendom heeft verworven (bijvoorbeeld in het kader van repo- of effectenleentransacties). 
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rapportering van de liquide financiële activa in sectie I (en niet in secties II en III omtrent 
de in- en uitstromen van liquiditeit). 
 
2.7. De rapportering van liquide financiële activa maakt een onderscheid tussen 
enerzijds de op het dageinde van de rapporteringsdatum aanwezige kasmiddelen en 
anderzijds de als onderpand (her)bruikbare of in verkooptransacties realiseerbare liquide 
effecten en leningen.  In deze laatste categorie maakt de rapportering bijkomend een 
onderscheid naargelang de liquiditeitswaarde (zie voetnoot 6) verbonden aan betreffende 
liquide effecten en leningen.  Voor de rapportering dient aldus een onderscheid te worden 
gemaakt tussen enerzijds de vrij beschikbare liquide effecten en leningen die beleenbaar 
zijn bij de Europese Centrale Bank (ECB)/Eurosysteem, de Bank of England (BoE) of de 
Swiss National Bank (SNB) of in repo-transacties (of andere vormen van lening tegen 
onderpand) met andere tegenpartijen en anderzijds de vrij beschikbare effecten die 
potentieel via een verkooptransactie binnen de termijn van één week in kasmiddelen 
kunnen worden omgezet (laagste liquiditeitswaarde).  De door de instelling als onderpand 
ontvangen of de door haar bij een tegenpartij ontleende effecten die herbruikbaar zijn in 
repo-transacties en vrij beschikbaar zijn op de rapporteringsdatum worden apart onder 
rubriek E van sectie I opgenomen. 
 
2.8. Voor alle effecten en leningen die in aanmerking komen voor de opname als 
liquide financiële activa wordt verondersteld dat de activa binnen de termijn van één 
week (vijf bankwerkdagen) onder normale marktomstandigheden in kasmiddelen kunnen 
worden omgezet via een verkoop- of repo-transactie of andere vorm van ontlening tegen 
onderpand (deze termijn omvat de afhandeling en vereffening van de transactie).  
Effecten en leningen worden uitgesloten als liquide activa wanneer er een redelijke kans 
bestaat dat de waarde van deze effecten en leningen sterk gecorreleerd is met de 
marktverwachtingen voor de instelling9.  De effecten die worden opgenomen dienen 
verhandelbaar te zijn op een diepe en liquide markt, moeten dus met voldoende regelmaat 
aan marktwaarde kunnen worden geprijsd en transacties in deze effecten dienen te 
kunnen worden afgehandeld door een vereffeningstelsel dat aan het toezicht “oversight” 
van de centrale banken uit de G-10, EER, Australië of Nieuw-Zeeland onderworpen is 
(Euroclear, Clearstream, vereffeningstelsels centrale banken etc.).  Enkel de leningen die 
als onderpand aanvaard worden door de ECB/Eurosysteem, BoE of SNB of die kunnen 
gebruikt worden als onderpand in repo-transacties worden gecatalogeerd als liquide 
financiële activa.  Leningen die kunnen gerealiseerd worden via een verkooptransactie of 
securitisatie worden niet opgenomen daar zulke transacties moeilijker realiseerbaar zijn in 
ongunstige marktomstandigheden. 
 
2.9. Volgende paragraaf verduidelijkt de rapporteringstabel lijn per lijn. 

 
p.m. Balanstotaal voor de “scope” van deze rapporteringstabel 
 
Instellingen vermelden op lijn 100 het balanstotaal voor de rapporteringsbasis 
waarover gerapporteerd wordt.  Het balanstotaal van niet in de consolidatiekring 
voor de geconsolideerde rapportering van de tabellen 90.31 en 90.32 opgenomen 
dochterondernemingen wordt afgetrokken van het op lijn 100 gerapporteerde 
balanstotaal op geconsolideerde basis. 

                                                 
9  Een sterke correlatie zou tot een belangrijke waardevermindering of het verminderen van de liquiditeit van de 

effecten of leningen kunnen leiden wanneer de instelling een belangrijk liquiditeitstekort kent. 
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A. Kas en kastegoeden bij centrale banken 
 
Kasmiddelen omvatten de bankbiljetten/munten uitgegeven door centrale banken.  
De kastegoeden bij centrale banken omvatten de al dan niet gewaarborgde 
tegoeden in kasmiddelen maar niet de eventuele tegoeden onder de vorm van 
onderpand bij centrale banken. 
 
B. Effecten en leningen beleenbaar bij ECB, BoE of SNB 
 
Effecten en leningen mogen enkel als beleenbaar bij de ECB/centrale banken van 
het Eurosyteem, de BoE of SNB worden gecatalogeerd wanneer de instelling een 
rechtstreekse en ongelimiteerde10 toegang heeft tot de kredietfaciliteiten van deze 
centrale banken.  Effecten in deze rubriek worden gecatalogeerd naargelang de 
tegenpartij, gebruik makende van de onderverdeling die wordt gebruikt in het 
IFRS schema A11.  Schuldbewijzen uitgegeven door de private sector en financiële 
instellingen die geen kredietinstelling of beleggingsonderneming zijn worden 
onder rubriek B.4 “Overige beleenbare effecten” gecatalogeerd.  De laatste 
deelrubriek B.5 “Beleenbare leningen in portefeuille” betreft de door de 
rapporterende instelling verstrekte leningen die door de betrokken centrale 
banken als onderpand worden aanvaard.  De door instelling als onderpand 
ontvangen of door de instelling bij een tegenpartij ontleende effecten die 
herbruikbaar zijn in transacties met de ECB/Eurosysteem, BoE of SNB en vrij 
beschikbaar zijn op de rapporteringsdatum worden apart onder rubriek E van 
sectie I opgenomen. 
 
C. Effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties (of andere vorm van 
ontlening tegen onderpand) 
 
Effecten en leningen mogen enkel als beleenbaar in repo-transacties of een andere 
vorm van lening tegen onderpand worden gecatalogeerd wanneer de instelling 
een actieve deelnemer is in betreffende repo-markten (of de markten voor andere 
vormen van ontlening tegen onderpand), ze onder normale omstandigheden 
regelmatig soortgelijke transacties uitvoert in de markt en reeds meer dan één jaar 
in de markt aanwezig is.  Enkel de effecten en leningen die regelmatig en voor 
materiële bedragen als onderpand bij repo-transacties worden gebruikt (of worden 
uitgeleend met in dat geval liquide financiële activa met een hogere 
liquiditeitswaarde, zijnde kasmiddelen of de liquide financiële activa uit rubriek B 
van deze sectie als onderpand) komen in aanmerking.  De effecten en leningen die 
de instelling in de kredietfaciliteiten van niet in rubriek B vermelde centrale 
banken kan gebruiken worden ook onder deze rubriek gecatalogeerd, voorzover 

                                                 
10  Indien de kredietfaciliteit van de betreffende centrale bank qua bedrag gelimiteerd is, kan de instelling de als 

onderpand bruikbare effecten en leningen opnemen ter waarde van dit limietbedrag vermeerderd met eventuele 
verminderingspercentages of “haircuts” die worden toegepast. Als de kredietlimiet bijvoorbeeld 1 miljard euro 
bedraagt en het reductiepercentage 50 percent kan de instelling voor 2 miljard euro aan liquide effecten opnemen in 
deze rubriek van de rapportering.  

11  Deze onderverdeling is gebaseerd op artikel 86 van de CRD richtlijn – Herschikking EU Richtlijn 2000/12/EG. Het 
totaal van de rubriek “kredietinstellingen” en “niet-kredietinstellingen” maakt de rubriek “instellingen” uit in deze 
Europese richtlijn. 
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de instelling een rechtstreekse en ongelimiteerde12 toegang heeft tot de 
kredietfaciliteiten van deze centrale banken en de liquide activa op korte termijn 
naar betreffende centrale bank kunnen worden getransfereerd.  De deelrubrieken 
maken een onderscheid tussen schuldbewijzen, overige effecten (bijvoorbeeld 
aandelen en deelbewijzen in fondsen) en leningen.  Bij de schuldbewijzen maakt 
men telkens een onderscheid tussen vastrentende effecten met een externe rating 
van het niveau “investment grade” (minstens BBB- van Standard & Poor’s) en 
“non-investment grade”.  De door instelling als onderpand ontvangen of door de 
instelling bij een tegenpartij ontleende effecten die herbruikbaar zijn in repo-
transacties of een andere vorm van lening tegen onderpand en vrij beschikbaar 
zijn op de rapporteringsdatum worden apart onder rubriek E van sectie I 
opgenomen. 
 
D. Effecten realiseerbaar via verkooptransactie 
 
Voor alle effecten die in aanmerking komen voor de opname onder deze rubriek 
wordt verondersteld dat de effecten binnen de termijn van één week onder 
normale marktomstandigheden in kasmiddelen kunnen worden omgezet via een 
verkooptransactie (deze termijn omvat de afhandeling en vereffening van de 
transactie).  Leningen die kunnen gerealiseerd worden via een verkooptransactie 
of securitisatie worden echter niet opgenomen daar de afhandeling van zulke 
transactie wordt verondersteld meer dan één week tijd te vergen. 
 
E. Potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand 
 
De door instelling als onderpand ontvangen of door de instelling bij een 
tegenpartij ontleende effecten die potentieel herbruikbaar zijn als onderpand in 
repo-transacties of een andere vorm van lening tegen onderpand en vrij 
beschikbaar zijn op de rapporteringsdatum worden onder deze rubriek 
opgenomen.  De mogelijkheid tot hergebruik van het ontvangen onderpand in 
nieuwe transacties dient contractueel te zijn vastgelegd en praktisch realiseerbaar 
te zijn.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrij beschikbare effecten 
herbruikbaar en beleenbaar bij de ECB/Eurosysteem, BoE of SNB (rubriek E.1) of 
vrij beschikbare effecten herbruikbaar en beleenbaar bij andere tegenpartijen in 
repo-transacties of een andere vorm van lening met onderpand (rubriek E.2). 

 
Sectie II : Instromen van liquiditeit (lijnen 610-1060 tabel 90.32) 

 
2.10. In sectie II worden de contractueel voorziene instromen van liquiditeit 
opgenomen voor de week en 1-3-6 en 12 maanden volgend op de rapporteringsdatum.  
Enkel instromen gerelateerd aan de op de rapporteringsdatum bestaande balans- en 
buitenbalansverplichtingen dienen te worden gerapporteerd.  De rapportering is niet-
cumulatief (de instromen op één week worden niet opgenomen in de instromen op één 
maand enz.).  De weekperiode waarover gerapporteerd wordt omvat de 5 bankwerkdagen 
volgend op de rapporteringsdatum. Voorziene instromen worden geboekt volgens de in de 
contractvoorwaarden van de transactie voorziene finale maturiteit.  De voorziene 
instromen dienen bruto te worden gerapporteerd en kunnen niet worden gecompenseerd 
door voorziene uitstromen tegenover dezelfde tegenpartij.  Voorziene instromen worden 

                                                 
12  De bepalingen uit voetnoot 10 zijn hier eveneens van toepassing. 
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in de standaardrapporteringstabel opgenomen van de muntsoort (euro, “convertibele” 
munten, afzonderlijke “niet-convertibele” munten) waarin zij zijn uitgedrukt. 
 
2.11. Voorziene instromen van liquiditeit kunnen bestaan uit inkomende kasmiddelen 
of inkomende liquide effecten of leningen.  De notie van liquide effecten of leningen is 
gedefinieerd in sectie I.  De voorziene instromen van liquiditeit worden aan nominale 
waarde geboekt tenzij het instromen van liquide effecten of leningen betreft (zie 
deelrubrieken G.2, I.2 en J.1).  Instromen van liquide effecten of leningen worden ook in 
deze sectie geboekt aan de op het ogenblik van de rapportering geldende marktwaarde 
van de te transfereren activa en bij voorkeur met inbegrip van de verlopen interesten 
(“dirty pricing”). 
 
2.12. Naast de rapportering van contractueel voorziene instromen omvat sectie II 
eveneens de rapportering van potentiële netto-kasstromen verbonden aan derivaten en 
eventuele buitenbalanstegoeden (zijnde de beschikbare marges op kredietlijnen of de 
potentiële transfers van liquide effecten of leningen vanwege verbonden partijen of 
derden) voor de berekening van potentiële instromen van liquiditeit. 
 
2.13. Volgende paragraaf verduidelijkt de rapporteringstabel lijn per lijn. 

 
F. Voorziene kasinstromen i.v.m. kredietverstrekking zonder liquide financiële 
activa als onderpand 
 
Hier dienen voorziene instromen van kasmiddelen te worden geboekt uit 
kredietverstrekking door de instelling die niet door liquide financiële activa 
(zijnde kasmiddelen of liquide effecten of leningen) wordt gewaarborgd.  
Voornoemde kredietverstrekking omvat alle vormen van leningen en 
schuldbewijzen.  Kasinstromen uit leningen en schuldbewijzen die zelf werden 
gecatalogeerd als liquide financiële activa in sectie I kunnen echter niet worden 
opgenomen. 
 
De voorziene instromen omvatten het bedrag van de contractueel voorziene 
aflossingen of terugbetalingen te ontvangen binnen de desbetreffende 
vervaldagperiode.  Rente-ontvangsten kunnen facultatief worden opgenomen.  
Indien rente-ontvangsten worden opgenomen, dient de door de instelling op 
verplichtingen betaalde rente eveneens als uitstroom van liquiditeit in sectie III 
rubriek K van de rapportering te worden opgenomen (zie verder).  Bovendien 
dienen de rentestromen verbonden aan derivaten gebruikt ter afdekking van het 
renterisico dan eveneens in de rapportering te worden opgenomen (zie rubriek H 
van de rapporteringstabel). 
 
Enkel de aflossingen en rentebetalingen van kredieten zonder een dubieus 
karakter worden gerapporteerd.  Debiteuren (en hun kredieten) worden in deze 
liquiditeitsrapportering als dubieus gecatalogeerd conform de in het nieuwe 
reglement eigen vermogen opgenomen definitie voor “wanbetaling”13. 

                                                 
13  Voor deze definitie wordt verwezen naar artikel V.16 van het reglement voor instellingen die de 

standaardbenadering toepassen voor de bepaling van de eigenvermogensvereisten en naar artikel VI.87 van het 
reglement voor instellingen die IRB toepassen. Instellingen die niet aan het reglement onderworpen zijn of van de 
toepassing ervan zijn vrijgesteld en toch tabellen 90.31 en 90.32 rapporteren, hanteren één van beide voornoemde 
definities voor “wanbetaling”. 
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De rapportering maakt opnieuw een onderscheid qua kasinstromen naargelang de 
tegenpartij.  Voorziene kasinstromen vanwege centrale overheden, 
“kredietinstellingen”, “niet-kredietinstellingen” (lokale en regionale overheden, 
multilaterale ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke lichamen), “other 
wholesale” en “overige” cliënteel uit de private sector worden onderscheiden.  
Kastegoeden bij centrale banken worden geboekt in deelrubriek A.2 van deze 
rapportering.  Het “wholesale” cliënteel wordt gedefinieerd als het geheel van 
financiële instellingen, overheidsinstellingen, institutionele cliënten en grote 
ondernemingen waarmee de kredietinstellingen orders en transacties van grote 
omvang uitvoeren.  Een deel van de voorziene kasstromen vanwege deze cliënten 
dient al onder deelrubrieken F.1-F.3 te worden opgenomen, vandaar dat in 
deelrubriek F.4 sprake is van het “other wholesale” cliënteel.  Het staat de 
instellingen vrij om het onderscheid tussen “other wholesale” en het “overige” 
cliënteel te bepalen.  Voorziene kasinstromen van financiële instellingen die geen 
kredietinstelling of beleggingsonderneming zijn dienen evenwel te worden 
gecatalogeerd onder rubriek F.4 “other wholesale” cliënteel.  Deze terminologie 
wordt tevens in rubriek K van tabel 90.32 gehanteerd. 
 
Voorziene kasinstromen van verbonden partijen waarvan de liquiditeitspositie 
niet in de rapportering wordt opgenomen, worden afzonderlijk onder rubriek I 
geboekt.  Voornoemde verbonden partijen omvatten de verbonden partijen zoals 
gedefinieerd in IAS/IFRS norm 24.9. en de door de instelling opgezette 
financieringsvehikels (“Special Purpose Vehicles”) voor de effectisering van eigen 
activa of activa van derden. 
 
G. Voorziene instromen i.v.m. transacties met liquide effecten en leningen (o.m. 
repo-transacties en effectenleningen) 
 
De voorziene instromen van kasmiddelen verbonden aan transacties met liquide 
effecten en leningen (onder meer aflopende reverse repo-transacties en andere 
vormen van kredietverstrekking gewaarborgd door liquide effecten en leningen 
zoals effectenleningen, de verkoop van liquide effecten op termijn e.d.m.) worden 
in deelrubriek G.1 opgenomen14.  Renteontvangsten verbonden aan deze 
transacties kunnen facultatief worden opgenomen.  Indien renteontvangsten 
worden opgenomen, dient de door de instelling betaalde rente op transacties met 
liquide effecten en leningen eveneens als uitstroom van liquiditeit in sectie III 
rubriek L van de rapportering te worden opgenomen (zie verder).  De aan deze 
instroom van kasmiddelen gerelateerde uitstroom van liquide effecten of leningen 
dient in rubriek L.2 van de rapportering te worden opgenomen (zie verder). 
 
De instromen van liquide effecten en leningen verbonden aan transacties met 
liquide effecten en leningen (onder meer aflopende repo-transacties en andere 
vormen van financiering gewaarborgd door liquide effecten en leningen zoals 
effectenleningen, de aankoop van liquide effecten op termijn e.d.m.) worden in 
deelrubriek G.2 opgenomen.  De rapportering maakt geen onderscheid naargelang 
de tegenpartij van de transactie (ook de terugstroom van liquide effecten en 
leningen vanwege centrale banken bij afloop van gewaarborgde transacties wordt 

                                                 
14  Eventueel gewaarborgde kastegoeden bij centrale banken worden evenwel geboekt in deelrubriek A.2 van deze 

rapportering. 
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in deze deelrubriek geboekt).  Bij deelrubriek G.2 wordt het onderscheid tussen 
liquide effecten en leningen dat werd gehanteerd in sectie I opnieuw toegepast 
(effecten en leningen beleenbaar bij de ECB/Eurosysteem, BoE of SNB, effecten en 
leningen beleenbaar in repo-transacties of een andere vorm van ontlening tegen 
onderpand, effecten realiseerbaar via verkooptransactie en potentieel 
herbruikbare effecten ontvangen als onderpand).  Bovendien dienen de aan de 
instromen van liquide effecten en leningen uit rubriek G.2 gerelateerde 
uitstromen van kasmiddelen te worden opgenomen in sectie III (zie verder). 
 
De instroom van kasmiddelen of liquide effecten en leningen verbonden aan de op 
de rapporteringsdatum in uitvoering zijnde maar nog niet afgehandelde transacties 
dient niet in deze rubriek te worden opgenomen (de transfers van kasmiddelen en 
liquide effecten en leningen verbonden aan deze transacties dienen in sectie I 
omtrent de liquide financiële activa te worden verrekend). 
 
Voorziene instromen van kasmiddelen of liquide effecten en leningen i.v.m. 
transacties met liquide effecten en leningen met verbonden partijen als tegenpartij 
worden afzonderlijk onder deelrubrieken I.1 en I.2 geboekt. 
 
H. Voorziene en potentiële netto-kasstromen verbonden aan derivaten (excl. 
kredietderivaten) 
 
De contractueel voorziene en de potentiële netto-kasstromen verbonden aan 
derivatencontracten dienen in de rapportering te worden opgenomen als de 
instelling oordeelt dat deze stromen een materiële impact kunnen uitoefenen op 
haar liquiditeitspositie in normale omstandigheden of in stress situaties.  
Instromen uit derivatencontracten met verbonden partijen als tegenpartij dienen 
bij de beoordeling van deze impact op de liquiditeitspositie in rekening te worden 
gebracht (en desgevallend in de rapportering te worden opgenomen).  Potentiële 
toekomstige tegoeden verbonden aan gekochte kredietderivaten worden 
daarentegen niet opgenomen in de boordeling noch in de rapportering van tabel 
90.31.  Potentiële toekomstige verplichtingen verbonden aan verkochte 
kredietderivaten worden evenwel in rubriek N als potentiële uitstromen van 
liquiditeit opgenomen (zie verder).  De netto-kasstromen verbonden aan 
derivaten gebruikt ter afdekking van het renterisico worden enkel bij de 
beoordeling van de impact op de liquiditeitspositie in rekening gebracht (en 
eventueel in de rapportering opgenomen) als de betaalde en ontvangen 
rentestromen verbonden aan andere financiële activa eveneens in de overige 
rubrieken van de rapportering worden opgenomen.  De CBFA kan een instelling 
opdragen om de voorziene en potentiële netto-kasstromen verbonden aan 
derivaten op te nemen in de rapportering. 
 
De rapportering maakt een onderscheid tussen a) de contractueel voorziene netto-
kasstromen verbonden aan derivatencontracten op basis van de op het ogenblik 
van de rapportering geldende marktprijzen voor de onderliggende instrumenten 
van deze derivatencontracten (deelrubriek H.1) en b) de potentiële maximale 
additionele netto-liquiditeitstromen ten gevolge van voor de instelling nadelige 
prijsevoluties van de onderliggende instrumenten of ten gevolge van een 
verslechtering van de kredietwaardigheid van de instelling (deelrubriek H.2). 
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De contractueel voorziene netto-kasstromen worden voor elke vervaldagenkolom 
berekend op basis van de best mogelijke schatting van alle in- en uitstromen van 
kasmiddelen die contractueel zijn voorzien door het derivatencontract binnen 
deze periode (niet-cumulatief) op basis van de op het ogenblik van de rapportering 
geldende marktprijzen voor de onderliggende instrumenten van deze 
derivatencontracten, waarbij de delta-equivalente kasstromen15 worden gebruikt 
voor de optiecontracten.  Voor zowel geschreven als bekomen opties wordt de 
vervaldag bepaald overeenkomstig de contractuele uitoefeningsdatum (opties van 
het Europese type) of overeenkomstig de ultieme uitoefeningsdatum (opties van 
het Amerikaanse type).  De rapportering maakt een onderscheid naar het 
onderliggende instrument en onderscheidt derivatencontracten op valuta, rente 
en op overige instrumenten.  Enkel het nettobedrag van de kasstromen wordt 
gerapporteerd, wanneer er op geaggregeerde basis netto-kasuitstromen zijn 
voorzien verbonden aan derivatencontracten worden deze geboekt met een 
negatief teken in rubriek H.1. 
 
In rubriek H.2 rapporteert de instelling een redelijke schatting van de maximale 
additionele potentiële netto-kasuitstromen verbonden aan derivaten ten gevolge 
van voor de instelling nadelige prijsevoluties van de onderliggende instrumenten 
én ten gevolge van een verslechtering van de kredietwaardigheid van de 
instelling.  De potentiële uitstromen dienen onder meer rekening te houden met 
eventuele “margin calls” op derivatencontracten.  De redelijke schatting dient te 
worden gebaseerd op de verwachtingen - bepaald in het kader van het 
management van de marktrisico’s - aangaande voor de instelling nadelige 
prijsevoluties van de onderliggende instrumenten én dient bovendien de 
potentiële uitstromen (“margin calls”) van kasmiddelen of liquide effecten en 
leningen verbonden aan een eventuele significante verslechtering van de 
kredietwaardigheid van de instelling (gelijkaardig aan een plotse verlaging van de 
externe lange termijn kredietrating van de instelling met drie punten) in rekening 
te brengen.  Indien eventuele “margin calls” zouden bestaan uit het bijkomend 
leveren van waarborgen onder de vorm van liquide effecten en leningen wordt 
met het kasequivalent van de bij te storten waarborgen rekening gehouden bij 
deze redelijke schatting.  De netto-kasuitstromen worden gerapporteerd met een 
negatief teken in deelrubriek H.2. 
 
De CBFA kan een instelling vragen om de voor de rapportering van deze rubriek 
gebruikte methodologie te documenteren en aanpassingen voorstellen indien zij 
dit nodig acht. 
 
I. Voorziene instromen vanwege verbonden partijen 
 
Voornoemde verbonden partijen omvatten de verbonden partijen zoals 
gedefinieerd in IAS/IFRS norm 24.9. en de door de instelling opgezette 
financieringsvehikels (“Special Purpose Vehicles”) voor de effectisering van eigen 
activa of activa van derden.  Enkel de instromen ten opzichte van verbonden 
partijen waarvan de liquiditeitspositie niet werd opgenomen in de 
liquiditeitsrapportering (cf. de eventuele exclusie van de liquiditeitspositie van 

                                                 
15  Deze delta-equivalente kasstromen houden rekening met de waarschijnlijkheid van de effectieve uitoefening van 

het optiecontract berekend op het ogenblik van de rapportering.  
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dochterondernemingen in de rapportering van de tabellen 90.31 en 90.32 op 
geconsolideerde basis volgens hoofdstuk 2 van de circulaire) dienen in deze 
rubriek te worden gerapporteerd.  De rapportering maakt een onderscheid tussen 
de voorziene instromen van kasmiddelen (onder meer uit al dan niet 
gewaarborgde kredietverstrekking aan verbonden partijen)16 en instromen van 
liquide effecten en leningen (onder meer bij de afloop van repo-transacties e.d.m.) 
vanwege verbonden partijen. 
 
J. Potentiële instromen 
 
Om potentiële instromen van liquiditeit in ongunstige omstandigheden te kunnen 
inschatten dienen in deze rubriek een aantal buitenbalanstegoeden te worden 
gerapporteerd, met name de beschikbare marges op door de instelling verkregen 
kredietlijnen op de rapporteringsdatum en de potentiële instromen van liquide 
effecten en leningen in ongunstige omstandigheden vanwege verbonden partijen.  
Potentiële toekomstige tegoeden verbonden aan derivatencontracten worden 
evenwel opgenomen in de specifiek daarvoor bestemde rubriek H. 
 
De rapportering maakt een onderscheid tussen potentiële instromen vanwege 
verbonden partijen en instromen vanwege derden. 
 
De rubriek maakt eveneens een onderscheid tussen betekende en voorwaardelijke 
kredietlijnen.  In tegenstelling tot betekende kredietlijnen, zijn voorwaardelijke 
kredietlijnen onderworpen aan bepaalde bedingen die zeer waarschijnlijk van 
kracht worden wanneer de liquiditeitspositie van de instelling onder druk komt te 
staan17.  Enkel kredietlijnen die niet dienen te worden gewaarborgd door liquide 
effecten en leningen kunnen worden gerapporteerd. 
 
De deelrubriek “Potentiële transfer van liquide effecten en leningen vanwege 
verbonden partijen” omvat de liquide leningen en effecten die potentieel kunnen 
worden getransfereerd vanuit verbonden partijen wanneer de liquiditeitspositie 
van de instelling onder druk komt te staan.  Liquide effecten en leningen kunnen 
enkel in deze deelrubriek worden opgenomen wanneer de instelling vooraf 
afspraken dienaangaande heeft gemaakt met de verbonden partij en dit binnen de 
reglementaire limieten van binnen- en buitenlandse toezichthouders terzake.  
Bovendien mag de transfer van liquide effecten of leningen de liquiditeitspositie 
van de verbonden partij niet in het gedrang brengen.  De potentiële transfer van 
liquide effecten en leningen dient bovendien niet te worden gewaarborgd door 
kasmiddelen of andere liquide effecten en leningen. 
 
Verkregen garanties vanwege verbonden partijen of derden en gekochte 
kredietderivaten worden niet opgenomen in de rapportering met uitzondering 
van de onvoorwaardelijke algemene en ongelimiteerde garantie voor alle 
betalingen van de rapporterende instelling (de zgn. “blanket guarantee”) verstrekt 
door een verbonden partij.  Deze garantie wordt opgenomen als een apart item in 

                                                 
16  Inclusief de instromen van kasmiddelen verbonden aan aflopende reverse repo-transacties en effectenleningen 

e.d.m. 
17  “Material Adverse Change Clauses” e.d.m. 
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de rapportering ter waarde van het volledige passief van de rapporterende 
instelling. 

 
Sectie III : Uitstromen van liquiditeit (lijnen 1110-1480 van tabel 90.32) 

 
2.14. In sectie III worden contractueel voorziene uitstromen van liquiditeit opgenomen 
voor de week en 1-3-6-12 maanden volgend op de rapporteringsdatum. Enkel uitstromen 
gerelateerd aan de op de rapporteringsdatum bestaande balans- en 
buitenbalansverplichtingen dienen te worden gerapporteerd.  De rapportering is niet-
cumulatief.  Uitstromen dienen bruto te worden gerapporteerd en kunnen niet worden 
gecompenseerd door voorziene instromen tegenover dezelfde tegenpartij. 
 
Naast de rapportering van contractueel voorziene uitstromen omvat sectie III eveneens de 
rapportering van eventuele buitenbalansverplichtingen van de instelling zoals de door de 
instelling verstrekte kredietlijnen e.d.m. voor de berekening van potentiële uitstromen 
van liquiditeit. 
 
Voorziene en potentiële uitstromen worden in de standaardrapporteringstabel opgenomen 
van de muntsoort (euro, “convertibele” munten, afzonderlijke “niet-convertibele” 
munten) waarin zij zijn uitgedrukt.  De uitstromen van liquiditeit worden aan nominale 
waarde geboekt tenzij het (potentiële) uitstromen of transfers van liquide effecten en 
leningen betreft (zie deelrubriek L.2, M.2 en N.1).  Deze laatste worden ook in deze sectie 
geboekt aan de op het ogenblik van de rapportering geldende marktwaarde van de te 
transfereren activa en bij voorkeur met inbegrip van de verlopen interesten (“dirty 
pricing”). 
 
2.15. Volgende paragraaf verduidelijkt de rapporteringstabel lijn per lijn. 

 
K. Kasuitstromen i.v.m. financiering zonder liquide financiële activa als 
onderpand 
 
Hier dient de door de instelling ontvangen en niet door financiële liquide activa 
gewaarborgde financiering te worden geboekt.  De rapportering maakt een 
onderscheid tussen deposito’s en kasbons en de door de instelling uitgegeven 
schuldbewijzen (commercial paper, depositocertificaten, obligaties etc.). 
 
De deposito’s, kasbons en andere door de instelling uitgegeven schuldbewijzen 
worden aan nominale waarde opgenomen in deze rubriek.  De deposito’s en 
vervallen schuldbewijzen worden geboekt volgens de in de contractvoorwaarden 
voorziene eerstvolgende tussentijdse vervaldag waarop de schuldeiser 
terugbetaling kan vragen.  Onmiddellijk opvraagbare deposito’s en schuldbewijzen 
en deposito’s en schuldbewijzen met onbepaalde looptijd (onder meer zicht- en 
gereglementeerde spaardeposito’s) worden opgenomen in de vervaldagenkolom 
“minder dan één week”.  Deposito’s en schuldbewijzen met een in de 
contractvoorwaarden gespecifieerde nog resterende looptijd van meer dan één jaar 
dienen niet in de rapportering te worden opgenomen.  Rentebetalingen op 
deposito’s en schuldbewijzen kunnen facultatief worden opgenomen in deze 
rubriek indien de rente-ontvangsten op kredietverstrekking eveneens werden 
opgenomen in sectie II van deze rapportering (zie rubriek F).  Bovendien dienen 
de rentestromen verbonden aan derivaten gebruikt ter afdekking van het 
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renterisico dan eveneens in de rapportering te worden opgenomen (zie rubriek H 
van de rapportering). 
 
De rapportering maakt een onderscheid tussen de verschillende deposito’s 
naargelang de schuldeiser.  Deposito’s vanwege centrale overheden, 
“kredietinstellingen”, “niet-kredietinstellingen” (lokale en regionale overheden, 
multilaterale ontwikkelingsbanken, publiekrechtelijke lichamen) en “other 
wholesale” en “overige” cliënteel uit de private sector worden onderscheiden.  Het 
staat de instellingen vrij om het onderscheid tussen “other wholesale” en het 
“overige” cliënteel te bepalen.  Deposito’s van financiële instellingen die geen 
kredietinstelling of beleggingsonderneming zijn worden evenwel gecatalogeerd in 
rubriek K.1.4 als deposito’s van “other wholesale” cliënten.  De zichtdeposito’s, 
gereglementeerde spaardeposito’s, kasbons en overige deposito’s van “overige” 
cliënten dienen afzonderlijk te worden gerapporteerd.  Voor de zichtdeposito’s 
worden enkel de creditsaldo’s opgenomen (debetsaldo’s op zichtdeposito’s worden 
niet in de rapportering opgenomen). 
 
Kasuitstromen i.v.m. financiering zonder financiële liquide activa als onderpand 
met niet in de rapportering opgenomen verbonden partijen worden afzonderlijk 
onder rubriek M geboekt. 
 
L. Voorziene uitstromen i.v.m. transacties met liquide effecten en leningen (o.m. 
repo-transacties en effectenleningen) 
 
De voorziene uitstromen van kasmiddelen verbonden aan transacties met liquide 
effecten en leningen (onder meer aflopende repo-transacties en andere vormen 
van financiering gewaarborgd door liquide effecten en leningen zoals 
effectenontleningen, de aankoop van liquide effecten op termijn e.d.m.) worden 
in deze deelrubriek L.1 opgenomen (geen onderscheid naar tegenpartij; ook 
aflopende repo-transacties met centrale banken).  De aan deze aflopende 
transacties gerelateerde instromen van liquide effecten en leningen worden in 
deelrubriek G.2 van sectie II opgenomen.  Rentebetalingen op transacties kunnen 
facultatief worden opgenomen in deze rubriek indien de rente-ontvangsten in 
verband met transacties met liquide effecten en leningen eveneens worden 
opgenomen in sectie II van deze rapportering (zie rubriek G). 
 
De uitstromen van liquide effecten en leningen verbonden aan transacties met 
liquide effecten en leningen (onder meer aflopende reverse repo-transacties en 
andere vormen van kredietverstrekking gewaarborgd door liquide effecten en 
leningen zoals effectenleningen, de verkoop van liquide effecten op termijn 
e.d.m.) worden in deelrubriek L.2 opgenomen.  De rapportering maakt geen 
onderscheid naargelang de tegenpartij van de transactie.  Bij deelrubriek L.2 wordt 
het onderscheid tussen liquide effecten en leningen dat werd gehanteerd in sectie 
I opnieuw toegepast (effecten en leningen beleenbaar bij de ECB/Eurosysteem, 
BoE of SNB, effecten en leningen beleenbaar in repo-transacties of een andere 
vorm van ontlening tegen onderpand, effecten realiseerbaar via verkooptransactie 
en potentieel herbruikbare effecten ontvangen als onderpand).  Bovendien dienen 
de aan de uitstromen van liquide effecten en leningen uit rubriek L.2 gerelateerde 
instromen van kasmiddelen te worden opgenomen in sectie II rubriek G.1. 
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De uitstroom van kasmiddelen of liquide effecten en leningen verbonden aan in 
uitvoering zijnde maar nog niet afgehandelde financiële transacties dient niet in 
deze rubriek te worden opgenomen (de transfers van kasmiddelen en liquide 
effecten en leningen verbonden aan deze transacties dienen in sectie I als liquide 
activa te worden verrekend). 
 
Voorziene uitstromen van kasmiddelen of liquide effecten en leningen i.v.m. 
transacties met liquide effecten en leningen met verbonden partijen worden 
afzonderlijk in rubriek M geboekt. 
 
M. Uitstromen naar verbonden partijen 
 
In deze rubriek worden de deposito’s van en schuldbewijzen aangehouden door 
met de instelling verbonden partijen opgenomen, alsook de voorziene uitstromen 
van kasmiddelen of liquide effecten en leningen in verband met transacties met 
liquide effecten en leningen met verbonden partijen.  Voornoemde verbonden 
partijen omvatten de verbonden partijen zoals gedefinieerd in IAS/IFRS norm 
24.9. en de door de instelling opgezette financieringsvehikels (“Special Purpose 
Vehicles”) voor de effectisering van eigen activa of activa van derden.  Enkel 
uitstromen naar (en deposito’s en schuldbewijzen van) verbonden partijen 
waarvan de liquiditeitspositie niet werd opgenomen in de liquiditeitsrapportering 
dienen in deze rubriek te worden gerapporteerd. 
 
N. Potentiële uitstromen 
 
Om de potentiële uitstromen van liquiditeit in ongunstige omstandigheden te 
kunnen inschatten dienen in deze rubriek een aantal buitenbalansverplichtingen 
te worden gerapporteerd, met name de beschikbare marges op verstrekte 
kredietlijnen, potentiële transfers van liquide effecten en leningen (zoals 
gedefinieerd in sectie I) aan verbonden partijen en overige 
buitenbalansverplichtingen op de rapporteringsdatum zoals eventuele verstrekte 
garanties en verkochte kredietderivaten.  Behoudens de verplichtingen verbonden 
aan verkochte kredietderivaten, worden de potentiële toekomstige verplichtingen 
verbonden aan derivatencontracten opgenomen in de specifiek daarvoor bestemde 
rubriek H. 
 
De rapportering maakt een onderscheid tussen potentiële uitstromen vanwege 
verbonden partijen en derden, alsook tussen betekende en voorwaardelijke 
kredietlijnen.  De notie verbonden partijen omvat eveneens de speciale 
financieringsvehikels opgezet voor de effectisering van eigen activa of activa van 
derden.  Verstrekte kredietlijnen dienen enkel te worden gerapporteerd indien zij 
niet voldoende gewaarborgd worden door liquide effecten en leningen.  In 
tegenstelling tot betekende kredietlijnen, zijn voorwaardelijke kredietlijnen 
onderworpen aan bepaalde bedingen die zeer waarschijnlijk van kracht zullen zijn 
wanneer de liquiditeitspositie van de rapporterende instelling onder druk komt te 
staan en waardoor de kredietlijnen niet meer afdwingbaar zijn door de tegenpartij. 
De kredietlijnen omvatten eveneens de beschikbare marge op toegelaten 
debetsaldo’s op zichtrekeningen van “wholesale” cliënten. 
 



 45

De deelrubriek “Overige potentiële verplichtingen” bevat de door de instelling 
verstrekte garanties onder meer in het kader van de uitgifte van effecten, 
documentaire kredieten, persoonlijke borgtochten en geaccepteerde wissels, etc., 
alsook de door de instelling verkochte kredietderivaten voor hun nominaal 
bedrag.  Onvoorwaardelijke, door de rapporterende instelling verstrekte, 
algemene en ongelimiteerde garanties m.b.t. alle betalingen van verbonden 
partijen (zgn. “blanket guarantees”) worden als een apart item opgenomen in de 
rapportering ter waarde van het totale passief van deze verbonden partij. 
 
De deelrubriek “Potentiële transfer van liquide effecten en leningen” omvat de 
liquide leningen en effecten die potentieel zullen worden getransfereerd naar 
verbonden partijen wanneer de liquiditeitspositie van deze verbonden partijen of 
deze van de instelling zelf of de groep waarvan de instelling deel uitmaakt, onder 
druk komt te staan.  Liquide effecten en leningen dienen te worden opgenomen 
wanneer de instelling afspraken dienaangaande met de verbonden partij heeft 
gemaakt, en dit binnen de reglementaire limieten terzake van binnen- en 
buitenlandse toezichthouders, en als de eventuele transfer van liquide effecten en 
leningen niet gewaarborgd zou worden door kasmiddelen of andere liquide 
effecten en leningen. 

 
Niet in geconsolideerde rapportering opgenomen dochterondernemingen (tabel 90.33) 

 
2.16. In rapporteringstabel 90.33 dient de consoliderende instelling een opsomming te 
geven van de dochterondernemingen (inclusief verzekeringsinstellingen) waarvan de 
bijdrage van de dochteronderneming aan het geconsolideerde balanstotaal van de 
moederinstelling meer dan één procent van het geconsolideerde balanstotaal van de 
moederinstelling uitmaakt en die niet worden opgenomen in deze liquiditeitsrapportering 
op basis van de in hoofdstuk 2 van de circulaire gestelde uitzonderingsvoorwaarden.  De 
opsomming gebeurt nominatief met vermelding van het geconsolideerde balanstotaal van 
de betrokken instelling als percentage van het geconsolideerde balanstotaal van de 
moederinstelling. 

 
 
 

* 
*   * 
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Hoofdstuk 3 : Gezonde beheerpraktijken inzake het sectorconcentratierisico 

 
Afdeling 1 : Inleiding 
 
1.1. Overeenkomstig artikel XII.2, van het reglement wenst de CBFA met dit hoofdstuk de 
beginselen en criteria te beschrijven waarop ze binnen haar toezicht- en evaluatieproces het 
sectorconcentratierisico van een instelling zal analyseren. 
 
 
1.2. Zoals opgesomd in artikel XII.2, § 2 van het reglement maakt het concentratierisico geen 
deel uit van de eerste pijler vereisten.  De eerste pijler vereisten gaan uit van een 
goedgediversifieerde portefeuille.  Hieruit volgt dat de totale risicogewogen activa resulteren uit 
een opsomming van de individuele risicogewogen activa.  Met de structuur van de portefeuille 
wordt binnen de eerste pijler dus geen rekening gehouden, deze wordt via het concentratierisico 
binnen de tweede pijler opgenomen. 
 
 
1.3. Het concentratierisico bestaat uit twee voorname componenten, m.n. het 
wederpartijconcentratierisico en het sectorconcentratierisico.  Het sectorconcentratierisico duidt 
op het risico dat ontstaat wegens significante risicoposities op groepen van tegenpartijen waarvan 
de kans op wanbetaling gedreven wordt door gemeenschappelijke onderliggende factoren.  Deze 
factoren zijn bv. bepaalde specifieke ontwikkelingen in een economische sector, regio of land. 
 
Twee elementen bepalen de graad van het sectorconcentratierisico van de portefeuille, nl. het 
niveau van de correlatie tussen de kansen op wanbetaling van bepaalde groepen van schuldenaars 
en de mate dat de portefeuille geconcentreerd is op deze groepen van gecorreleerde schuldenaars. 
 
Een ‘gemiddelde’ correlatie tussen de kansen op wanbetaling van schuldenaars resulteert uit een 
algemene gevoeligheid van schuldenaars voor de internationale conjuncturele ontwikkelingen.  
De kansen op wanbetaling binnen bepaalde groepen van schuldenaars worden echter ook 
beïnvloed door meer specifieke factoren, zoals bv. industriële, land- of regiogebonden 
ontwikkelingen.  Hierdoor zal het niveau van de correlatie tussen de kansen op wanbetaling van 
de schuldenaars die in het land of de regio verblijven of tot de economische sector behoren, hoger 
zijn dan het ‘gemiddelde’ correlatieniveau dat voortvloeit uit de internationale conjuncturele 
beweging.  Daarenboven kunnen de sectoriële, regio- en landsgebonden ontwikkelingen in 
belangrijke mate onderling gecorreleerd zijn, waardoor het niveau van correlatie van de kansen 
op wanbetaling tussen schuldenaars die behoren tot verschillende economische sectoren, landen 
of regio’s hoog kan zijn. 
 
De correlatie van de kansen op wanbetaling tussen schuldenaars binnen eenzelfde groep of tussen 
verschillende groepen beïnvloedt het risico enkele materieel wanneer de portefeuille in zekere 
mate geconcentreerd is op deze groep of op gecorreleerde groepen van schuldenaars. 
 
 
1.4. De instellingen die onder het toepassingsveld van dit hoofdstuk vallen, zijn: de 
kredietinstellingen naar Belgisch recht, de Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die niet 
onder een andere lidstaat van de EER ressorteren, de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht 
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en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en de financiële holdings.  Zij 
worden hierna als “de instellingen” aangeduid. 
 
 
1.5. De hier vermelde criteria voor het toezicht- en evaluatieproces gelden in beginsel zowel 
op geconsolideerde als op vennootschappelijke basis. 
 
De rapporteringsverplichtingen (afdeling 5) zijn van toepassing op geconsolideerde basis.  Dit 
betekent dat instellingen die onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht van de CBFA, op 
geconsolideerde basis rapporteren, en instellingen die niet onderworpen zijn aan geconsolideerd 
toezicht op vennootschappelijke basis rapporteren.  Belgische bijkantoren van kredietinstellingen 
die niet onder een andere lidstaat van de EER ressorteren, rapporteren op territoriale basis. 
 
 
1.6. Het toezicht op het sectorconcentratierisico van de CBFA heeft zowel oog voor de 
kwalitatieve aspecten (adequaatheid van het risicobeheer van de instelling; cf. afdeling 3) als voor 
de kwantitatieve aspecten (samenstelling van de portefeuille naar geografische regio’s en 
economische sectoren; cf. afdeling 2). 
 
De gezamenlijke beoordeling van beide aspecten van het risico kan ertoe leiden dat het 
risicobeheer van een instelling als niet aangepast wordt beschouwd aan de gelopen risico’s, wat 
tot prudentiële actie kan leiden (afdeling 4). 
 
 
1.7. De hier vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle verrichtingen met een krediet- of 
tegenpartijrisico, die zowel voortvloeien uit de balans- als buitenbalansactiviteiten van de 
instelling. Hierbij worden zowel de niet-handels als de handelsportefeuilles geviseerd. 
 
 
Afdeling 2 : Kwantitatieve beoordeling 
 
2.1. De kwantitatieve inschatting bestaat uit een analyse van de samenstelling van de 
portefeuille naar economische sectoren, landen en geografische regio’s.  Deze inschatting laat toe 
om de mate van concentratie (naar sectoren, landen en regio’s) van de portefeuille af te leiden.  
De inschatting geeft echter geen compleet beeld van het gelopen sectorconcentratierisico.  
Vandaar dat uit de kwantitatieve beoordeling alleen geen besluiten worden getrokken naar graad 
van gelopen sectorconcentratierisico en op zich geen automatische prudentiële acties worden 
ondernomen. 
 
 
2.2. De kwantitatieve inschatting is gebaseerd op de rapporting van de risicopositiewaarden 
naar economische sectoren en landen.  Deze rapportering wordt verduidelijkt in afdeling 5 
“rapporteringsverplichtingen”. 
 
 
Afdeling 3 : Kwalitatieve beoordeling 
 
3.1. De kwalitatieve beoordeling bouwt verder op de beoordeling van de samenstelling van de 
portefeuille, hierbij wordt een algemene evaluatie gemaakt van het risicobeheer voor het 
sectorconcentratierisico. 
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3.2. Als basis voor de kwalitatieve beoordeling van de beheerssystemen voor het 
sectorconcentratierisico, zal de CBFA voornamelijk steunen op de beginselen uiteengezet in een 
ontwerpdocument van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS) getiteld 
“Technical aspects of the management of concentration risk under the supervisory review 
process” en de enkele principes opgenomen in het Bazel II document “International Convergence 
of Capital Measurement and Capital Standards”. 
 
Bij de beoordeling zal steeds het proportionaliteitsprincipe als uitgangspunt genomen worden; er 
wordt dus verwacht dat het risicobeheer van elke instelling aangepast is aan de aard, de omvang 
en de complexiteit van de ondernomen activiteit en de gelopen risico’s. 
 
 
3.3. Naleving van de principes van bovenvermelde internationale documenten betekent onder 
meer dat elke instelling dient te beschikken over : 
 

 een duidelijk en transparant beleid en over de nodige procedures, aangepast aan de 
gelopen risico’s.  Deze beleidslijnen en procedures worden gedocumenteerd en worden 
goedgekeurd door het hoogste bestuursorgaan; 

 
 interne methoden voor het identificeren, meten en beheren van het concentratierisico.  

Deze methoden dienen in overeenstemming te zijn met de aard, de omvang en de 
complexiteit van de activiteiten van de instelling en de gelopen risico’s; 

 
 een limietensysteem voor het beheer van het concentratierisico aangepast aan het 

gewenste risicoprofiel; 
 

 systemen voor het actief controleren, beheren en matigen van het concentratierisico 
gegeven de goedgekeurde beleidslijnen en limietensysteem; 

 
 een beoordeling van het intern toegewezen kapitaal die rekening houdt met het gelopen 

concentratierisico van de instelling.  Deze beoordeling is een onderdeel van het ICAAP 
van de instelling. 

 
 
Afdeling 4 : Prudentiële actie 
 
4.1. Indien zij bij de algemene beoordeling van het sectorconcentratierisico tot de conclusie 
komt dat het risicobeheer van de instelling welbepaalde of algemene ernstige tekortkomingen 
vertoont, kan de CBFA prudentiële acties ondernemen. 
 
Bij het vaststellen van tekortkomingen van het risicobeheer t.o.v. een beperkt aantal aspecten van 
de in 3.3 opgesomde principes, zullen maatregelen worden genomen die een verbetering van deze 
aspecten nastreven. 
 
Indien het risicobeheer in het algemeen niet aangepast is aan de in 3.5 opgesomde kwalitatieve 
aspecten en de gelopen risico’s, zullen verdere prudentiële maatregelen worden ondernomen 
overeenkomstig het maatregelenpakket zoals opgesomd in artikel XII.2 § 1 van het reglement. 
 



 49

 
Afdeling 5 : Rapporteringsverplichtingen 
 
5.1. De volgens 1.4 van dit hoofdstuk aangeduide instellingen zijn aan de 
rapporteringsverplichtingen onderworpen. 
 
Zoals bepaald onder 1.5 zijn de rapporteringsverplichtingen van toepassing op geconsolideerde 
basis.  Dit betekent dat instellingen die onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht van de 
CBFA, op geconsolideerde basis rapporteren, en instellingen die niet onderworpen zijn aan 
geconsolideerd toezicht op vennootschappelijke basis rapporteren.  Belgische bijkantoren van 
kredietinstellingen die niet onder een andere lidstaat van de EER ressorteren, rapporteren op 
territoriale basis. 
 
 
5.2. De interne rapportering van de instelling en de gehanteerde meetmethodes en indicatoren 
voor de opvolging van het sectorconcentratierisico worden samen met de interne documentatie, 
die haar interpretatie van de interne rapportering, meetmethodes en indicatoren verduidelijkt, ter 
beschikking gehouden van de CBFA. 
 
De CBFA kan individuele instellingen vragen de interne rapportering periodiek over te maken. 
De mogelijke periodieke overmaking van de interne rapportering staat los van de minimale 
rapporteringsverplichting die op elke instelling van toepassing is. 
 
 
5.3. De minimale rapporteringsverplichting voor de instellingen bestaat uit twee luiken: een 
luik voor concentraties op economische sectoren en een luik voor concentraties op individuele 
landen.  Daarbij volgt de minimale rapporteringsverplichting het toepassingsniveau zoals bepaald 
in 1.5. 
 

5.3.1. Met betrekking tot het luik concentraties op economische sectoren wordt de door 
de instelling intern gebruikte rapportering per einde jaar overgemaakt.  In bijlage aan 
deze interne rapportering neemt de instelling de elementen op die een interpretatie van 
de rapportering ondersteunen.  Elementen die bv. dienen te worden gerapporteerd zijn: 
de gehanteerde definiëring van economische sectoren, de reikwijdte van de 
gerapporteerde portefeuille (naar opgenomen entiteiten, transacties, etc.) en eventuele 
gehanteerde berekeningsmethodes waarop de interne rapportering steunt. 
 
5.3.2. Inzake concentraties op landen rapporteert de instelling jaarlijks de cijfers per 31 
december van de risicopositiewaarden op landen in euro volgens rapporteringstabel 
90.3418.  De tabel wordt opgenomen in bijlage 1.1 en de toelichting tot deze 
rapporteringstabel in bijlage 1.2. 
 
Telkens wordt de totale risicopositiewaarde op het land gerapporteerd.  De totale 
risicopositiewaarde op het land is gelijk aan de som van de risicopositiewaarden op de 
debiteuren gelokaliseerd in het betrokken land19. 

                                                 
18  De instelling waarvan de risicoposities op België 90% van de totale risicopositiewaarde van de portefeuille uitmaakt 

en die op non-investment grade landen geen risicoposities heeft, die de hieronder vermelde drempels overschrijden, 
wordt vrijgesteld van rapportering van de risicopositiewaarden op landen. 

19  Een debiteur wordt in een welbepaald land gelokaliseerd indien de debiteur er zijn hoofdverblijfplaats (fysieke 
persoon) of hoofdzetel (rechtspersoon) heeft. 
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De definitie van risicopositiewaarde is diegene zoals opgenomen in het reglement20.  
Indien een garantie is verstrekt, wordt het afgedekte gedeelte van de risicopositiewaarde 
toegewezen aan het land van de garantiegever.  Hieruit volgt dat onder de 
standaardbenadering de gerapporteerde cijfers zullen aansluiten met de netto-
risicopositiewaarde op het land21.  Daarentegen zullen onder de IRB benadering de 
gerapporteerde cijfers eerder een indicatie geven van de bruto-risicopositiewaarden. 
 
In principe worden de risicopositiewaarden op alle landen gerapporteerd.  Om echter de 
rapporteringslast te verminderen, kunnen instellingen de risicopositiewaarden op landen 
met een investment grade of non-investment grade van minder dan 3% van het eigen 
vermogen uit de rapportering weglaten.  Voor portefeuilles waarvoor het gewogen 
risicovolume echter berekend wordt volgens de standaardbenadering (gedefinieerd zoals 
onder artikel V van het reglement), moeten de risicopositiewaarden op alle non-
investment grade landen gerapporteerd worden indien de som van de 
risicopositiewaarden op de non-investment grade landen hoger zou zijn dan 5%. 
 
De specifieke bepaling in de vorige paragraaf en de vraag tot rapportering van het 
aangehouden intern kapitaal voor risicoposities op non-investmentgrade landen voor 
portefeuilles onder de standaardbenadering, volgt uit het toezicht van het risicobeheer 
voor belangrijke risicoposities op risicolanden (standaard gedefinieerd als non-investment 
grade landen).  M.n. kunnen de eerste pijler vereisten bij belangrijke risicoposities op 
risicolanden onvoldoende zijn.  In overeenstemming met artikel XII.2 dient de instelling 
op basis van de eigen inschatting van de mate van de gelopen risico’s een gepast niveau 
aan intern kapitaal aan te houden.  Daarbij zal de CBFA voor de portefeuilles onder de 
standaardbenadering, een minimumcriterium hanteren waartegen ze de belangrijke 
risicoposities op risicolanden en het ervoor aangehouden intern kapitaal zal evalueren. 

 
 
 
Bijlagen : 3.1. : Rapporteringstabel 90.34 - concentratie op individuele landen 
  3.2. : Toelichting bij rapporteringstabel 90.34 
 
 
 

* 
*   * 

 

                                                 
20  Zie artikel VI.3 t.em. artikel VI.8 van het reglement voor de definiëring van de risicopositiewaarde onder de IRB 

methode.  Zie artikel V.2 van het reglement voor de definiëring van de risicopositiewaarde onder de 
standaardbenadering. 

21  Behoudens bij toepassing van de eenvoudige benadering van financiële zekerheden ; waarbij de financiële 
zekerheden bij de berekening van de risicopositiewaarde niet in rekening wordt gebracht. 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 3 
 
 
Bijlage 3.1. Rapporteringstabel 90.34 - Concentratie op individuele landen 
 
 
 

Land-identificering Risicopositiewaarde op landen
Code 005 010

Investment grade landen

101 individueel land
102 individueel land
103 individueel land
104 individueel land

100
Totale risicpositiewaarde op investment grade 
landen

Non-investement grade landen

201 individueel land
202 individueel land
203 individueel land
204 individueel land

200
Totale risicopositiewaarde op non-investment grade 
landen

300 Totale risicowaardepositie 

400 Aangehouden intern kapitaal voor posities op 
non-investment grade landen *

* Enkel in te vullen voor portefeuilles die onder de standaard methode vallen  
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Bijlage 3.2. Toelichting bij rapporteringstabel 90.34 
 
 

HET SECTORCONCENTRATIERISICO / CONCENTRATIE OP INDIVIDUELE LANDEN 
 
 
1. Algemeen 

 
1.1. Rapporteringstabel 90.34 sluit aan bij de circulaires van de CBFA inzake het 
toezicht- en evaluatieproces voor het sectorconcentratierisico (hoofdstuk 3 van circulaire 
PPB-2006-17-CPB en zijn eventuele latere wijzigingen) zoals bepaald in het reglement op 
het eigen vermogen van de instellingen.  De in die circulaire vermelde definities, 
rapporteringsverplichtingen, en bepalingen zijn van toepassing. 
 
1.2. De tabel wordt jaarlijks gerapporteerd door de instelling voor de cijfers per 31 
december22.  Een uitzondering hierop vormt de start van de rapportering die aanvangt 
voor de cijfers per 31 maart 200823. 

 
Onder “instellingen” wordt voor de toepassing van het toezicht- en evalutatieproces voor 
het sectorconcentratierisico verstaan, de kredietinstellingen naar Belgisch recht, de 
Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder een ander lidstaat van de EER 
ressorteren, de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en de financiële holdings. 
 
1.3. Zoals bepaald in hoofdstuk 3 van de circulaire wordt tabel 90.34 gerapporteerd op 
geconsolideerde basis.  Dit betekent dat instellingen die onderworpen zijn aan 
geconsolideerd toezicht van de CBFA, op geconsolideerde basis rapporteren, en 
instellingen die niet onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht op 
vennootschappelijke basis rapporteren.  Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die 
niet onder een andere lidstaat van de EER ressorteren, rapporteren op territoriale basis. 

 
 
2. In het bijzonder 
 

2.1. De gerapporteerde waarden 
 
2.1.1. Zoals bepaald in hoofdstuk 3 van de circulaire PPB-2006-17-CPB wordt 
telkens de totale risicopositiewaarde op het individuele land gerapporteerd.  De 
totale risicopositiewaarde op het land is gelijk aan de som van de 
risicopositiewaarden op de debiteuren gelokaliseerd in het betrokken land24. 
 
2.1.2. De risicopositiewaarde is diegene zoals opgenomen in het ontwerp van 
reglement: artikel VI.3 t.em. artikel VI.8 van het reglement voor de definiëring 
van de risicopositiewaarde onder de IRB benadering en artikel V.2 voor de 

                                                 
22  Instellingen waarvan de risicoposities op België 90% van de totale risicopositiewaarde van de portefeuille uitmaakt 

en de instellingen geen risicoposities heeft op non-investment grade landen die de hieronder vermelde drempels 
overschrijden worden vrijgesteld van rapportering van de risicopositiewaarden op landen. 

23  Hieruit volgt dat voor 2008 gerapporteerd wordt voor de situatie per 31 maart en 31 december. 
24  Een debiteur wordt in een bepaald land gelokaliseerd indien de debiteur er zijn hoofdverblijfplaats (fysieke persoon) 

of hoofdzetel (rechtspersoon) heeft. 
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definiëring van de risicopositiewaarde onder de standaardbenadering.  Indien een 
garantie is verstrekt, wordt het afgedekte gedeelte van de risicopositiewaarde 
toegewezen aan de sector of het land van de garantiegever. 
 
2.1.3. De risicopositiewaarde op landen met een investment grade of non-
investment grade van minder dan 3% van het eigen vermogen, kunnen uit de 
rapportering weggelaten worden.  Voor portefeuilles waarvoor het gewogen 
risicovolume berekend wordt volgens de standaardbenadering (zoals gedefinieerd 
onder artikel V van het reglement), moeten de risicopositiewaarden op non-
investment grade landen gerapporteerd worden indien de som van de 
risicopositiewaarden hoger zou zijn dan 5%.  
 
2.1.4. Voor portefeuilles waarvoor het gewogen risicovolume berekend wordt 
volgens de standaardbenadering dient het aangehouden intern kapitaal voor 
risicoposities op non-investment grade landen gerapporteerd te worden. 
 

2.2. De tabel 
 
2.2.1. In kolom land-identificering (005) worden de landen geïdentificeerd 
waarop de instelling een risicopositie heeft.  Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de landen met een investment grade (101, 102, …) en de landen 
zonder een investment grade (201, 202, …).  De toewijzing van de landen naar 
deze subcategorieën gebeurt op basis van de (foreign currency) externe ratings 
voor de portefeuilles onder de standaardbenadering, de (foreign currency) interne 
rating kan toegepast worden voor portefeuilles onder de IRB benadering. 
 
2.2.2. In de kolom risicopositiewaarde op landen (010) worden, vooreerst, de 
risicopositiewaarden op de individuele landen gerapporteerd.  De 
risicopositiewaarden worden berekend zoals onder 2.2 bepaald.  Ten tweede, 
wordt voor de subcategorieën (investment grade en non-investment grade landen) 
subtotalen berekend van de risicopositiewaarden (100 en 200).  De totale 
risicopositiewaarde op de gerapporteerde landen wordt vermeld op lijn 300. 
 
2.2.3. In kolom 010 van lijn 400 “aangehouden intern kapitaal voor risicoposities 
op non-investment grade landen” dient het intern kapitaal te worden 
gerapporteerd dat de instelling aanhoudt voor haar risicoposities op non-
investment grade landen.  Hier dient enkel een waarde te worden gerapporteerd 
voor portefeuilles waarvoor het gewogen risicovolume berekend wordt volgens de 
standaardbenadering. 

 
 
 

* 
*   * 

 


