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Prudentieel beleid bank- en verzekeringswezen 

I. Wijzigingen die verband houden met de wijzigingen van het ECB-reglement 

 

Als bijlage gaat een Excel-bestand waarin alle wijzigingen in de tabellen die betrekking hebben op 

de statistieken v an de ECB, i n kleur zijn aangeduid. Daarnaast werd een nieuwe tabel 02.13 

ingevoegd. Hieronder v indt u de aangebr achte wijzigingen aan de instructies ten gevolge van di t 

nieuwe reglement. 

 

a) Wijzigingen die verband houden met het toevoegen van nieuwe subcategorieën in 

sommige tabellen van aanvullende beschrijving  

 

Hoofdstuk I, deel 2, § 7, punt B.2.5°, c1 (pagina 39) 

 

De volgende paragraaf werd toegevoegd: 

 

"Lege Financiële instellingen (Financial Vehicle Corporations), zoals gedefinieerd i n artikel 1 van 

de Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30)." 

 

Hoofdstuk I, deel 2, § 7, punt B.2.5°, c2 (pagina 40) 

 

De volgende paragraaf werd toegevoegd: 

 

"Centrale tegenpartijen (Central Clearing Houses). Een centrale tegenpartij is een entiteit die 

zichzelf juridisch tussen de  tegenpartijen plaatst bij contracten die op f inanciële markten worden 

verhandeld, en daarbij de koper wordt voor elke verkoper en de verkoper voor elke koper." 

 

Hoofdstuk I, deel 2, § 7, punt B.4 (pagina 41) 

 

De volgende paragraaf werd toegevoegd: 

 

" Eenmanszaken/ personenvennootschappen  zonder rechtspersoonlijkheid moeten worden 

opgenomen in deze sector." 

 

 
  

Binon
Underline

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2009_38_excel.xls
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b) Wijzigingen die verband houden met het toevoegen van nieuwe categorieën van 

instrumenten in sommige tabellen van aanvullende beschrijving  

 

Toelichting bij de tabellen 01.11 en 01.21 (pagina 229) 

 

3. Met "marges m .b.t. afgeleide i nstrumenten" worden hier bedoel d, de t egoeden/verplichtingen 

die initieel verstrekte waarborgen ( 'initial margin') vertegenwoordigen en die betrekking hebben 

op afgeleide instrumenten. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

3. Met "marges m.b.t. afgeleide instrumenten" worden hier de tegoeden/verplichtingen bedoeld die 

initieel verstrekte waarborgen ('initial margin') vertegenwoordigen en die betrekking hebben op 

afgeleide instrumenten. 

 

Met "overdraagbare deposito's" worden hier de deposito’s in de categorie "onmiddellijk 

opvraagbare deposito’s" bedoeld die direct overdraagbaar zijn om betalingen te verrichten aan 

andere economische subjecten met behulp v an algemeen gebruikte betaalmiddelen, zoals 

overmaking en incasso, mogelijk ook via krediet- of debetkaart, transacties in elektronisch geld, 

cheques, of soortgelijke m iddelen, zonder enige significante v ertraging, beperking of boete. 

Deposito’s di e alleen kunnen worden gebruikt voor opnemi ng v an contanten en/of deposito’s 

waarvan gelden al leen kunnen worden opgenomen of overgedragen v ia een ander e rekening 

van dezelfde eigenaar, worden niet opgenomen onder overdraagbare deposito's. 

 

Met "gesyndiceerde leningen" worden hier de overeenkomsten bedoeld betreffende één enkele 

lening waarin v erscheidene instellingen als gel dgevers deelnemen. Gesyndiceerde leningen 

bestrijken alleen de gevallen waarin de geldnemer ui t de l eningovereenkomst weet dat de 

lening door verschillende geldgevers wordt verstrekt. Voor statistische doeleinden worden 

alleen werkelijk door geldgevers uitbetaalde bedragen (in plaats v an totale kredietlimieten) 

beschouwd als gesyndiceerde leningen. De gesyndiceerde lening wordt gewoonlijk afgesloten 

en gecoör dineerd door é én i nstelling (v aak de "penvoerder" genoemd) en wordt feitelijk door 

verscheidene deelnemers in het syndicaat verstrekt. Alle deelnemers, waaronder de 

penvoerder, rapporteren hun aandeel in de lening ten opzichte van de geldnemer (d.w.z. niet 

ten opzichte van de penvoerder) op hun balansen. 
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Toelichting bij tabel 02.11 (p. 234) 

 

4. Met "marges m .b.t. afgeleide i nstrumenten" worden hier bedoeld, de tegoeden die i nitieel 

verstrekte waarborgen ('initial margin') vertegenwoordigen en die betrekking hebben op 

afgeleide instrumenten. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

4. Met "marges m .b.t. afgeleide i nstrumenten" worden hier de t egoeden bedoeld die initieel 

verstrekte waarborgen ('initial margin') vertegenwoordigen en die betrekking hebben op 

afgeleide instrumenten. 

 

Met "gesyndiceerde leningen" worden hier de overeenkomsten bedoeld betreffende één enkele 

lening waarin v erscheidene instellingen als gel dgevers deelnemen. Gesyndiceerde leningen 

bestrijken alleen de gevallen waarin de geldnemer ui t de l eningovereenkomst weet dat de 

lening door verschillende geldgevers wordt verstrekt. Voor statistische doeleinden worden 

alleen werkelijk door geldgevers uitbetaalde bedragen (in plaats v an totale kredietlimieten) 

beschouwd als gesyndiceerde leningen. De gesyndiceerde lening wordt gewoonlijk afgesloten 

en gec oördineerd door één i nstelling (vaak de „ penvoerder” genoemd) en wordt f eitelijk door 

verscheidene deelnemers in het syndicaat verstrekt. Alle deelnemers, waaronder de 

penvoerder, rapporteren hun aandeel in de lening ten opzichte van de geldnemer (d.w.z. niet 

ten opzichte van de penvoerder) op hun balansen. 

 

Met "doorlopende leningen en rekening-courantkredieten" worden hier de leningen bedoeld die 

al de volgende kenmerken hebben: 

 1)  de geldnemer kan gelden gebruiken of opnemen tot een van te voren 

goedgekeurde kredietlimiet zonder de kredietverlener van te voren in te lichten;  

 2) het bedrag aan beschikbaar krediet kan toenemen en afnemen naarmate gelden  

  worden geleend en terugbetaald;  

3) het krediet kan herhaaldelijk worden gebruikt;  

4)  er is geen verplichting tot regelmatige terugbetaling van de gelden. 
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Tot doorlopende leningen behoren de bedragen die zij n v erkregen v ia een kredietlijn en nog 

niet zijn ter ugbetaald (uitstaande bedragen). Via kredietkaarten v erstrekte leningen  worden 

noch onder doorlopende leningen, noch als rekening-courantkredieten opgenomen. Het totale, 

door de geldnemer verschuldigde bedrag moet worden gerapporteerd, ongeacht of het binnen 

of buiten een van te voren tussen de geldgever en geldnemer afgesproken limiet valt wat betreft 

het bedrag en/of de maximale periode van de lening. 

 

Het "faciliteitskrediet" wordt gedefinieerd als het krediet dat wordt verstrekt tegen een rentevoet 

van 0 % in de per iode tussen de met de kaart gedurende één f actureringscyclus ui tgevoerde 

betalingstransactie(s) en de datum waarop de debetsaldo’s van deze specifieke 

factureringscyclus opeisbaar worden.  

 

Het "verruimd krediet" wordt gedefinieerd als het krediet dat wordt verstrekt nadat de 

vervaldatum of -data van de voorgaande factureringscyclus of -cycli is of zijn verstreken, d.w.z. 

debetsaldo’s op de kaar trekening die niet zijn voldaan wanneer dit de eerste keer mogelijk was, 

tegen een rente of gestaffelde rente van gewoonl ijk meer dan 0 %. Vaak moeten maandel ijks 

minimumbetalingen worden gedaan om een verruimd kredi et in i eder geval gedeeltelijk af te 

betalen De tegenpartij bij dergelijke vormen van krediet is de entiteit die aansprakelijk is voor de 

uiteindelijke terugbetaling van de uitstaande bedragen in overeenstemming met de contractuele 

regeling, die in het geval van privé gebruikte kaarten samenvalt met de kaarthouder, maar niet 

in het geval van zakelijke kaarten. 

 

Ten behoeve van dit rapportagekader, omvat de uitsplitsing van leningen naar onderpand in de 

vorm v an onroerend goed het totale bedrag aan uitstaande leningen die tegen onderpand 

worden verstrekt overeenkomstig punten 13-19 van deel 1 v an bijlage VIII van Richtlijn 

2006/48/EG, met een verhouding van uitstaande leningen en onderpand gelijk aan 1 of minder 

dan 1. 

 

Toelichting bij tabel 02.12 (p. 239) 

 

De titel van de tabel werd gewijzigd en de volgende instructies zijn veranderd: 

 

2. Met "kredieten" worden be doeld, de vorderingen di e voortvloeien ui t het kredi etbedrijf van de 

instelling. 
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Deze paragraaf werd vervangen door 

 

2. Met "kredieten" worden be doeld, de vorderingen di e voortvloeien ui t het kredi etbedrijf van de 

instelling. De indeling naar looptijd gebeurt op basis v an de oorspronkelijke looptijd v an het  

krediet. 

3. Onder "derden" worden niet begrepen, de centrale banken (en daarmee gelijkgestelde 

instellingen), de kredietinstellingen en de beleggingsinstellingen met monetair karakter. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

3. Er moet een indeling naar sector worden gemaakt voor elke Lid-Staat van de Europese 

 Unie afzonderlijk (cf. de kolommen met de codes XX020 t/m XX109). 

 

Punten 4 en 5 werden toegevoegd: 

 

4. Onder "securitisatie" verstaat men : een transactie die hetzij: a) een tradi tionele securitisatie is 

zoals gedefinieerd in artikel 4 van Richtlijn 2006/48/EG, en/of b) een  securitisatie zoals gedefi-

nieerd in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), die de afstoting van de aan 

een lege financiële instelling gesecuritiseerde leningen inhoudt. 
 

In het geval dat de securit isatie betrekking zou hebben op een gesyndiceerde lening, moet de 

informatieplichtige de Nantionale Bank verwittigen. 

 

5. Onder "lege financiële instelling" verstaat men : een lege financiële instelling zoals gedefinieerd 

in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30). 

 

6. Met "uitstaande bedr agen" worden hi er bedoeld, de uit staande bedr agen aan kredieten, die 

oorspronkelijk werden verleend door kredietinstellingen en die vervolgens werden verkocht aan 

derden. 

  

 Met "brut o stromen" worden hier bedoeld, de bedragen aan kredieten, die oorspronkelijk 

werden verleend door kredietinstellingen en die vervolgens werden verkocht aan derden. 

 



 
 

Congresstraat 12-14 | 1000 Brussel 
t +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be 

 

  -  6  
 

 Met "netto stromen" worden hier bedoeld, de wijzigingen in de uitstaande bedragen aan 

kredieten, die oorspronkelijk werden verleend door kredietinstellingen en die vervolgens werden 

verkocht aan derden. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

6. Onder "uitstaande bedr agen v an i n een securitisatie beheerd e l eningen" verstaat m en: het 

bedrag dat aan het einde van de periode uitstaat met betrekking tot leningen die zijn afgestoten 

door middel van een secur itisatie en di e beheerd worden door de kredietinstelling of waarvoor 

de kredietinstelling de respectieve rechten inzake beheer uitoefent, ongeacht of die leningen op 

de balans van de informatieplichtige worden opgenomen. 

 

Onder "uitstaande bedragen van niet v an de balans v erwijderde gesecuritiseerde leningen" 

verstaat men: het bedrag dat aan het einde van de periode uitstaat met betrekking tot l eningen 

die z ijn af gestoten door middel v an een securitisatie en die ni et v an de balans i s v erwijderd, 

wanneer de International Accounting Standard 39 (IAS 39) of gelijksoortige nationale 

administratieve regels worden toegepast. 

 

Onder "nettostromen" verstaat men: de wij zigingen in het uitstaande bedrag berekend als het 

verschil tussen gesecuritiseerde leningen of anderszins i n de b etreffende per iode af gestoten 

leningen en de in de betreffende periode verworven leningen. Leningen die zijn overgedragen 

aan of verworven v an een andere MFI van het eurogebied, en leningen die worden 

overgedragen als resultaat van een fusie, overname of splitsing waarbij de informatieplichtige is 

betrokken, worden niet meegenomen in deze berekening. 

 

Punt 7 werd toegevoegd: 

 

7. Er moeten onderscheiden tabellen worden opgesteld op elk maandultimo : 

1) voor alle munten samen in tegenwaarde EUR; 

2) afzonderlijk voor de EUR. 
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Toelichting bij tabel 02.22 (pagina 245) 

 

3. Met "marges m.b.t. afgeleide instrumenten" worden hier bedoeld, de verplichtingen die initieel 

verstrekte waarborgen ('initial margin') vertegenwoordigen en die bet rekking hebben op af geleide 

instrumenten. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

3. Met "marges m .b.t. afgeleide i nstrumenten" worden hier de v erplichtingen bedoeld die i nitieel 

verstrekte waarborgen ('initial margin') vertegenwoordigen en die bet rekking hebben op af geleide 

instrumenten. 

 

Met "overdraagbare deposito's" worden hier de deposito’s in de categorie "onmiddellijk 

opvraagbare deposito’s" bed oeld die direct overdraagbaar zijn om betalingen te v errichten aan 

andere economische subjecten met behulp van algemeen gebruikte betaalmiddelen, zoals 

overmaking en incasso, mogelijk ook v ia krediet- of debet kaart, transacties i n elektronisch geld, 

cheques, of soortgelijke middelen, zonder enige significante v ertraging, beperking of boete. 

Deposito’s di e alleen kunnen worden gebruikt voor opnem ing v an contanten en/of deposito’s 

waarvan gelden alleen kunnen worden opgenomen of overgedragen via een andere rekening van 

dezelfde eigenaar worden niet opgenomen onder overdraagbare deposito's. 

 

Toelichting bij tabel 03.49 (pagina 259) 

 

8. Op de lijnen 010 tot 059 worden d e ov erdrachten naar en uit « dubi euze vorderingen » 

(herkwalificaties) opgenomen alsmede de afboekingen v an vorderingen (waarvoor al dan niet 

voorafgaandelijk op passiefzijde waardeverminderingen werden gevormd) omwille v an hun 

definitief oninvorderbare aard. 

 

 Deze paragraaf werd vervangen door 

 

8. Op de lijnen 010 tot 059 worden de overdrachten naar en uit "dubieuze vorderingen" 

(herkwalificaties) opgenomen alsmede de afboekingen v an vorderingen (waarvoor al dan niet 

voorafgaandelijk op passiefzijde waardeverminderingen werden gevormd) omwille v an hun 

definitief oninvorderbare aard. 
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 Met "gesyndiceerde leningen" worden hier de overeenkomsten bedoeld betreffende één enkele 

lening waarin v erscheidene instellingen als gel dgevers deelnemen. Gesyndiceerde leningen 

bestrijken alleen de gevallen waarin de geldnemer ui t de l eningovereenkomst weet dat de 

lening door verschillende geldgevers wordt verstrekt. Voor statistische doeleinden worden 

alleen werkelijk door geldgevers uitbetaalde bedragen (in plaats v an totale kredietlimieten) 

beschouwd als gesyndiceerde leningen. De gesyndiceerde lening wordt gewoonlijk afgesloten 

en gecoör dineerd door é én i nstelling (v aak de "penvoerder" genoemd) en wordt feitelijk door 

verscheidene deelnemers in het syndicaat verstrekt. Alle deelnemers, waaronder de 

penvoerder, rapporteren hun aandeel in de lening ten opzichte van de geldnemer (d.w.z. niet 

ten opzichte van de penvoerder) op hun balansen. 

 

Toelichting bij tabel 03.51 (pagina 265) 

 

1. In deze t abel worden de eff ecten die zij n opgenomen in de pos ten 230 en 270/par tim v an de 

 boekhoudstaat ingedeeld volgens hun oorspronkelijke looptijd. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

1. In deze t abel worden de eff ecten die zij n opgenomen in de pos ten 230 en 270/par tim v an de 

 boekhoudstaat ingedeeld volgens hun oorspronkelijke looptijd. 

Met "schuldbewijzen tot twee jaar en n ominale kapitaalgarantie minder dan 10 0 %" worden hi er 

hybride i nstrumenten bedoel d die zijn uit gegeven door M FI’s m et een oorspronkelijke l ooptijd t ot 

twee jaar en op de vervaldatum een contractuele aflossingswaarde in de uitgevende valuta hebben 

die lager is dan het bedrag dat oorspronkelijk i s geï nvesteerd v anwege de combinatie v an 

schuldcomponenten en componenten van derivaten. 

 

II. Wijzigingen die verband houden met de herdefiniëring van de cessie-

retrocessieverrichtingen. 

 

De rubrieken 112.62, 112.63, 212.52 en 213.53 werden hernoemd zowel in de actief- en 

passiefstaat van Schema A Boek I als in de t abellen van aanvullende beschri jving. De toelichting 

van deze rubrieken alsook deze v an aanverwante rubrieken (112.64, 212.54 en 222) werd 

aangepast. Hieronder vindt u het geheel van deze wijzigingen. 
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Hoofdstuk I, deel 1, punt 2, paragrafen 2 en 3 (pagina 13)  

 

Overeenkomstig dat principe worden de "Mobiliseringsvorderingen wegens herdiscontering v an 

handelspapier en wegens tijdelijke overname van handels- en overheidspapier" (subposten 112.61 

t/m 112.63 van de boekhoudstaat) alsook het handelspapier bedoeld in subposten 121.1 en 121.2 

van de boekhoudstaat tot uitdrukking gebracht voor de prijs betaald bij de overname. 

 

Bovenvermeld principe is v an overeenkomstige toepassing op de schulden wegens ontvangen 

gelden. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering v an handel spapier en wegens tijdelijke 

cessie v an handels- en overheidspapier (subposten 212.51 t/m 212.53) worden derhalve tot 

uitdrukking gebr acht v oor de pr ijs bekom en bij de c essie. In somm ige t abellen v an aanv ullende 

beschrijving m oeten de v orderingen en schulden bedoeld in de twee v orige alinea's worden 

opgenomen voor het nominaal bedrag van het betrokken handels- of overheidspapier. In dat geval 

is het uitdrukkelijk vermeld in de toelichting bij de betrokken tabellen. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door  

 

Overeenkomstig dat principe worden de "Mobiliseringsvorderingen wegens herdiscontering v an 

handelspapier en wegens cessie-retrocessie van effecten uitgegeven door de openbare besturen 

of door ander e ent iteiten dan de openbare be sturen" (subposten 112.61 t/m 112.63 van de 

boekhoudstaat) alsook het handelspapier bedoeld in subposten 121.1 en 121.2 van de 

boekhoudstaat tot uitdrukking gebracht voor de prijs betaald bij de overname. 

 

Bovenvermeld principe is v an overeenkomstige toepassing op de schulden wegens ontvangen 

gelden. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier en wegens cessie-

retrocessie van eff ecten uitgegeven door de openbare besturen of door andere entiteiten dan de 

openbare besturen (subposten 212.51 t /m 212.53) worden derhalve tot ui tdrukking gebracht voor 

de prijs bekom en bij de cessie. In sommige tabell en v an aanvullende beschrijving m oeten de 

vorderingen en schulden bedoeld in de twee vorige alinea's worden opgenomen voor het nominaal 

bedrag van het betrokken handelspapier of de betrokken effecten. In dat geval is het uitdrukkelijk 

vermeld in de toelichting bij de betrokken tabellen. 
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Hoofdstuk I, deel 2, § 2, punt 2.b (pagina 20) 

 

b) Naar de aard van de v ordering of waarde die gemobiliseerd wordt dienen te worden 

onderscheiden: overheidspapier, handelspapier en de overige vorderingen en waarden.  

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

b) Naargelang de aard van de v ordering of waarde die gem obiliseerd wordt, dienen t e worde n 

onderscheiden: het handelspapier en de overige vorderingen en waarden, en, in het bijzonder de 

effecten die zij n  uitgegeven door de openbare besturen en door andere entiteiten dan de 

openbare besturen. 

 

Hoofdstuk I, deel 2, § 2, punt 4 (pagina 23)  

 

4. De mobiliseringsverrichtingen met "Credit-export" moeten worden v erwerkt overeenkomstig de 

in punt 3 hierboven geformuleerde regels. 

 

De i nstelling di e het krediet bij de oorsprong heef t v erleend voert het volledige krediet op in 

subpost 121.1 (Handelswissels), tenzij het is vertegenwoordigd door accepten van de instelling, in 

welk geval het wordt opgevoerd in subpost 121.2. Voor het gedeelte dat door andere leden van de 

"Pool" is gefi nancierd v ermeldt ze een schul d i n s ubpost 212.52 ( - wegens tijdelijke cessie v an 

handelspapier), met bovendien vermelding van het gecedeerd papier in subpost 361.2 als act iva 

voor eigen rekening bezwaard met zakelijke zekerheden. 

 

De andere instellingen die tussenkomen in de financiering door de "Pool" vermelden hun deel in de 

financiering i n subpo st 112.62 ( - wegens tijdelijke overname v an handel spapier) met bovendien 

vermelding van het overgenomen papier in post 363 (Ontvangen zakelijke zekerheden). 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

4. De mobiliseringsverrichtingen met "Credit-export" moeten worden v erwerkt overeenkomstig de 

in punt 3 hierboven geformuleerde regels. 
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De i nstelling di e het krediet bij de oorsprong h eeft v erleend, voert het volledige krediet op in 

subpost 121.1 (Handelswissels), tenzij het is vertegenwoordigd door accepten van de instelling, in 

welk geval het wordt opgevoerd in subpost 121.2. Voor het gedeelte dat door andere leden van de 

"Pool" is gefinancierd, vermeldt ze een schuld in subpost 212.52 (- wegens cessie-retrocessie van 

effecten uitgegeven door andere entiteiten dan de openbare bestur en), met bovendien vermelding 

van het gecedeerd papier in subpost 361.2 als activa voor eigen rekening bezwaard m et zakelijke 

zekerheden. 

 

De andere instellingen die tussenkomen in de financiering door de "Pool" vermelden hun deel in de 

financiering in subpost 112.62 ( - wegens cessie-retrocessie van effecten uitgegeven door andere 

entiteiten dan de openbare bestur en) met bov endien vermelding van het overgenomen papier i n 

post 363 (Ontvangen zakelijke zekerheden). 

 

Toelichting bij post 133. Beleggingen in kortlopend waardepapier, tweede paragraaf 

(pagina 157) 

 

In subpost 133.1 (Overheidspapier) wordt ingeschreven, het kortlopend waardepapier dat is 

uitgegeven door de openbare besturen, waaronder de schatkistcertificaten. 

 
Deze paragraaf werd vervangen door 

 

In subpost 133.1 (Overheidspapier) worden de vorderingen ingeschreven met een oorspronkelijke 

looptijd v an hoogstens 1 jaar, die v ertegenwoordigd zijn door verhandelbaar papier dat is 

uitgegeven door de overheid. Als overheidspapier komen in aanmerking: Belgische 

schatkistcertificaten en overheidspapier uitgegeven door een buitenlandse overheid. 
 

Rubriek 112.62 (bladzijde 147) 

 

112.62. wegens tijdelijke overname van handelspapier 

 

In deze subpost worden opgenomen, de vorderingen wegens cessie-retrocessie van 

handelspapier. Voor de omschrijving van "cessie-retrocessie" en van "handelspapier" wordt 

verwezen naar de algemene instructies over de verwerking v an m obiliseringsverrichtingen (cf. 

Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). 
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Deze paragraaf werd vervangen door 

 

112.62. wegens cessie-retrocessie van effecten uitgegeven door entiteiten andere dan de 

openbare besturen 

 

In deze subpost worden opgenomen, de v orderingen wegens cessie-retrocessie van effecten 

uitgegeven door ent iteiten andere dan de openbar e besturen. Voor de om schrijving van "cessie-

retrocessie" wordt verwezen naar de algemene instructies over de verwerking van 

mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). Voor de omschrijving v an "openbare 

besturen" wordt verwezen naar de i nstructies m et betrekking t ot de i ndeling naar institutionele 

sectoren (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 7). 

 

Rubriek 112.63 (bladzijde 147) 

 

112.63. wegens tijdelijke overname van overheidspapier 

In deze subpost worden opgenomen, de vorderingen wegens cessie-retrocessie van 

overheidspapier. Voor de omschrijving van "cessie-retrocessie" wordt verwezen naar de algemene 

instructies over de verwerking van mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). Voor de 

omschrijving van "overheidspapier" wordt verwezen naar de toelichting bij subpost 133.1. 

 
Deze paragraaf werd vervangen door 

 

112.63. wegens cessie-retrocessie van effecten uitgegeven door de openbare besturen.  

 

In deze subpost worden opgenomen, de v orderingen wegens c essie-retrocessie v an effecten 

uitgegeven door de openbar e bes turen. Voor de omschrijving van "cessie-retrocessie" wordt 

verwezen naar de algemene instructies over de verwerking v an m obiliseringsverrichtingen (cf. 

Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). Voor de omschrijving van "openbare besturen" wordt verwezen naar de 

instructies met betrekking tot de indeling naar institutionele sectoren (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 7). 

 
  



 
 

Congresstraat 12-14 | 1000 Brussel 
t +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be 

 

  -  13  
 

Rubriek 112.64 (bladzijde 147) 

 

112.64. - wegens voorschotten verstrekt als belening 

 

In deze subpost worden opgenomen, de vorderingen, al dan niet op vaste termijn, uit hoofde van 

voorschotten v erstrekt als belening, doch met uitsluiting v an deze voor 1 werkdag of met 

vooropzeg van 1 werkdag, die moeten opgenomen worden in subpost 112.2. 

 

Voor de omschrijving v an "belening" wordt verwezen naar de algemene instructies ov er de 

verwerking van de mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2).  

In voorkomend geval moeten hier eveneens worden ingeschreven de vorderingen ui t hoofde van 

verrichtingen waarbij vorderingen of waarden, andere dan "overheidspapier" en dan 

"handelspapier" worden gemobiliseerd door toepassing van de technieken van het herdisconto of 

van de cessie-retrocessie. 
 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

112.64. - wegens voorschotten verstrekt als belening 

 

In deze subpost worden opgenomen, de vorderingen, al dan niet op vaste termijn, uit hoofde van 

voorschotten v erstrekt als belening, doch met uitsluiting v an deze voor 1 werkdag of met 

vooropzeg van 1 werkdag, die moeten opgenomen worden in subpost 112.2. 

 

Voor de omschrijving v an "belening" wordt verwezen naar de algemene instructies ov er de 

verwerking van de mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2).  

In voorkomend geval moeten hier eveneens worden ingeschreven de vorderingen ui t hoofde van 

verrichtingen waarbij vorderingen of waarden, andere dan "handelspapier", worden gemobiliseerd 

door toepassing van de techniek van het herdisconto. 
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Rubriek 212.52 (bladzijde 169) 

 

212.52. wegens tijdelijke cessie van handelspapier 

 

In deze subpost worden opgenomen, de schulden wegens cessie-retrocessie v an handelspapier. 

Voor de omschrijving v an de begrippen "cessie-retrocessie" en "handelspapier" wordt verwezen 

naar de algemene instructies over de v erwerking van de m obiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk 

I, Deel 2, § 2). 
 
Deze paragraaf werd vervangen door 

 

212.52. wegens cessie-retrocessie van effecten uitgegeven door entiteiten andere dan de 

openbare besturen 

 

In deze subpost worden opgenomen, de schulden wegens cessie-retrocessie v an effecten 

uitgegeven door ent iteiten andere dan de openbar e besturen. Voor de om schrijving van "cessie-

retrocessie" wordt verwezen naar de algemene instructies over de verwerking van 

mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). Voor de omschrijving v an "openbare 

besturen" wordt verwezen naar de i nstructies m et betrekking t ot de i ndeling naar institutionele 

sectoren (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 7). 

 

 

Rubriek 212.53 (bladzijde 169) 

 

212.53. wegens tijdelijke cessie van overheidspapier 

 

In deze subpost worden opgenomen, de schulden wegens cessie-retrocessie van overheidspapier. 

Voor de omschrijving van "cessie-retrocessie" wordt verwezen naar de algemene instructies over 

de verwerking van mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2) . Voor de omschrijving 

van "overheidspapier" wordt verwezen naar de toelichting bij subpost 133.1 van het actief. 

 
Deze paragraaf werd vervangen door 
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212.53. wegens cessie-retrocessie van effecten uitgegeven door de openbare besturen 

In deze subpost worden opgenomen, de schulden wegens cessie-retrocessie v an effecten 

uitgegeven door de openbare besturen. Voor de omschrijving v an "cessie-retrocessie" wordt 

verwezen naar de algemene instructies over de verwerking v an m obiliseringsverrichtingen (cf. 

Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). Voor de omschrijving van "openbare besturen" wordt verwezen naar de 

instructies met betrekking tot de indeling naar institutionele sectoren (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 7). 

 

Rubriek 212.54 (bladzijde 170) 

 

212.54. - wegens beleningen 
 

In deze subpost worden opgenomen, de schulden, al dan ni et op v aste t ermijn, uit hoofde van 

voorschotten bekomen als bel ening, doch met uitsluiting v an deze v oor 1 werkdag of met 

vooropzeg van 1 werkdag; deze laatste moeten worden opgenomen in de subpost 212.2. 

 

Voor de omschrijving v an "belening" wordt verwezen naar de algemene instructies ov er de 

verwerking van de mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). 

 

In v oorkomend geval moeten hier eveneens worden ingeschreven, de schulden uit hoofde v an 

verrichtingen waarbij vorderingen of waarden, buiten "overheidspapier" en "handelspapier", worden 

gemobiliseerd door toepassing v an de t echnieken van het herdisconto of van de c essie-

retrocessie. 

 
Deze paragraaf werd vervangen door 

 

212.54. - wegens beleningen 

In deze subpost worden opgenomen, de schulden, al dan ni et op v aste t ermijn, uit hoofde van 

voorschotten bekomen als bel ening, doch met uitsluiting v an deze v oor 1 werkdag of met 

vooropzeg van 1 werkdag; deze laatste moeten worden opgenomen in de subpost 212.2. 
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Voor de omschrijving v an "belening" wordt verwezen naar de algemene instructies ov er de 

verwerking van de mobiliseringsverrichtingen (cf. Hoofdstuk I, Deel 2, § 2). 

 

In v oorkomend geval moeten hier eveneens worden ingeschreven, de schulden uit hoofde v an 

verrichtingen waarbij vorderingen of waarden, andere dan "handelspapier", worden gemobiliseerd 

door toepassing van de techniek van het herdisconto. 

 

Rubriek 222 (bladzijde 174) 

 

222. Overige crediteuren 

In deze post worden de schul den tegenover de cliënteel opgenomen, die geen deposi to's zijn, en 

die voortvloeien uit verrichtingen en diensten die behoren tot het gewone bedrijf van de instelling. 

 

In subpost 222.1 (Schulden wegens ontleningen met zekerheidstelling) worden de schulden 

opgenomen, waarvoor de instelling in een of andere vorm (bv. cessie met verhaal, inpandgeving, 

hypotheek) een zekerheid heeft gesteld, met inbegrip v an de schulden die voortvloeien uit 

leasingovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten. 

 

Het handelspapier dat de instelling volgens de techniek van herdiscontering of cessie-retrocessie 

gemobiliseerd heeft bij de cliënteel, wordt afgezonderd in subpost 222.11. 

 
Deze paragraaf werd vervangen door 

 

222. Overige crediteuren 

In deze post worden de schul den tegenover de cliënteel opgenomen, die geen deposi to's zijn, en 

die voortvloeien uit verrichtingen en diensten die behoren tot het gewone bedrijf van de instelling. 

 

In subpost 222.1 (Schulden wegens ontleningen met zekerheidstelling) worden de schulden 

opgenomen, waarvoor de instelling in een of andere vorm (bv. cessie met verhaal, inpandgeving, 

hypotheek) een zekerheid heeft gesteld, met inbegrip v an de schulden die voortvloeien uit 

leasingovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten. 
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Het handelspapier dat de instelling volgens de techniek van herdiscontering gemobiliseerd heeft bij 

de cliënteel, wordt opgenomen in subpost 222.12. 

 

Toelichting bij de tabellen 01.11 en 01.21 (pagina 229) 

 

punt 1 b) 

 

b) in geval van cess ie-retrocessie (00/112.62, 112.63, 212.52, 212.53 en i n v oorkomend geval 

00/112.64 en 212.54), de vervaldatum van de retrocessie. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

b) in geval van cessie-retrocessie (00/112.62, 112.63, 212.52, 212.53), de vervaldatum van de 

retrocessie. 

 

punt 2) 

 

2. De vorderingen en s chulden wegens mobiliseringen door her discontering en door c essie-

retrocessie van handels- en overheidspapier worden opgenomen voor het nominale bedrag van 

de gemobiliseerde vorderingen.  

 

Vorderingen en schulden wegens cessie-retrocessie van andere dan handels- en 

overheidspapier worden als beleningen (00/112.64 en 212.54) opgenomen voor het bedrag van 

de verstrekte/bekomen financiering. 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

2. De vorderingen en schulden wegens mobiliseringen door herdiscontering van handelspapier en 

door cessie-retrocessie v an effecten uitgegeven door de openbare besturen of door andere 

entiteiten dan de openbare b esturen, worden opgenomen v oor het nominale bedrag v an de 

gemobiliseerde vorderingen. 

 
  



 
 

Congresstraat 12-14 | 1000 Brussel 
t +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be 

 

  -  18  
 

Toelichting bij de tabel 10.20 (pagina 286) 

 

2. Om na te gaan of de schulden tegenover een schuldeiser een v an de v oormelde drempels 

bereiken, worden de volgende soorten schulden in aanmerking genomen: 

a) tegenover kredietinstellingen, de schulden bedoeld in passiefpost 00/212, met uitsluiting van 

deze geviseerd door subposten 00/212.51, 212.52 en 212.53 

(Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier en wegens tijdelijke 

cessie van handels- en overheidspapier); 

 

Deze paragraaf werd vervangen door 

 

2. Om na te gaan of de schulden tegenover een schuldeiser een v an de v oormelde drempels 

bereiken, worden de volgende soorten schulden in aanmerking genomen: 

a) tegenover kredietinstellingen, de schulden bedoeld in passiefpost 00/212, met uitsluiting van 

deze geviseerd door subposten 00/212.51, 212.52 en 212.53. 

(Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier en  w egens cessie-

retrocessie v an effecten uitgegeven door de openbare besturen of door andere entiteiten 

dan de openbare besturen); 
 


