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Circulaire over de periodieke rapportering door de kredietinstellingen in het kader van de statistieken 
van de "Bank for International Settlements (BIS)" 
 

Kredietinstellingen. 
Toepassingsveld 

Deze circulaire betreft de invoering van nieuwe rapporteringstabellen in het kader van de 
statistieken van de "Bank for International Settlements (BIS)". 

Samenvatting/Doelstelling 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
De Nationale Bank van België (NBB) heeft op grond van artikel 44 van de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen besloten het Schema A te wijzigen. Als gevolg van de 
financiële crisis heeft het "Committee on the Global Financial System (CGFS)" namelijk besloten de 
statistieken die in het kader van de "BIS" worden verzameld, uit te breiden. 
 
Om te voldoen aan de verzoeken van de BIS, worden de huidige tabellen 40.03, 40.32, 40.33 en 41.80 
van het Schema A vervangen door de nieuwe tabellen 43.03, 43.33 en 43.80. Gezien de volume van de 
instructies en de validatietests voor deze tabellen hebben wij ze niet bij deze circulaire gevoegd. De 
teksten zijn beschikbaar op de website van de NBB (www.nbb.be > Prudentieel toezicht > 
Toezichtsdomeinen > Kredietinstellingen > Circulaires en mededelingen > Overzicht van circulaires en 
mededelingen > Periodieke informatieverstrekking). De rapporteringsfrequentie en -termijnen blijven 
ongewijzigd. Deze gegevens moeten voor het eerst worden overgemaakt voor de op 31 december 2013 
vastgestelde rekeningen. 
 
Het rapporteringsprotocol werd aangepast om de specificaties van de nieuwe tabellen erin op te nemen. 
Vanaf de rapportering van 31 december 2013 zal enkel nog dit nieuwe protocol worden aanvaard (het 
CSSR-protocol zal niet langer bruikbaar zijn aangezien het niet voorziet in de rapportering van nieuwe 
tabellen). Dit nieuwe protocol werd eind juni 2013 op de website van de Bank gepubliceerd: 
http://www.nbb.be, Documentatie, Domein MBS - XML rapporteringen: BNK, ELMI, IF, MIR, PHL, PI, 
REMUN, SCHA... 
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Gezien het volume van de nieuwe reglementaire teksten hebben wij ze niet bij deze circulaire gevoegd. 
De teksten zijn beschikbaar op de website van de NBB (www.nbb.be > Prudentieel toezicht > 
Toezichtsdomeinen > Kredietinstellingen > Circulaires en mededelingen > Overzicht van circulaires en 
mededelingen > Periodieke informatieverstrekking). 
 
Indien u vragen heeft over de inhoud van dit nieuwe reglement, kunt u die naar het volgende e-mailadres 
versturen: secretariatta@nbb.be, met vermelding van uw gegevens (naam, titel, naam van de instelling, 
telefoonnummer en e-mailadres).  
 
Gelieve te noteren dat wij de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling een kopie van deze 
circulaire bezorgen. 

Hoogachtend 

De Gouverneur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Coene 
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